




مالسلا مهیلع  تیب  لها  یثارم  حیادم و  تاجانم و  کشا  غارچلچ 

: هدنسیون

رگراک میحر 

: یپاچ رشان 

رعشم

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یثارم  حیادم و  تاجانم و  کشا  20غارچلچ 

باتک 20تاصخشم 

20هراشا

زاینیب دوبعم  اب  زاین  زار و  لوا : 39شخب 

میاهدمآ هانپ  39هب 

هآ 42هلعش 

شتآ 43راک 

وت 44نامهیم 

45راگزورناشیرپ

هنگ 46قرغ 

نایصع رمع  46کی 

47راسمرش

ضیف 48بش 

لحاس 48هشیدنا 

تسود 49ياقل 

تاجانم 50رد 

مدرک 52هبوت 

هبعک 53فاوط 

54لکوت

55میراسمرش

بش 55ياوجن 

يدب 57هجیتن 
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قشع 58رفس 

! شخبب 59ادنوادخ 

مدمآ 60نامیشپ 

مرح 61نامهم 

62ماهدنمرش

تاجاحلایضاق 63ای 

64سوه

فطل 64همشچ 

اهب 65ردق و 

66هابتشا

يدنمدرد 67ياهیتیبود 

68هشیدنا

70تاجانم

مدرک 71اطخ 

مرح 71رتوبک 

72لدهتسخ

 ... 73امیرک

هتسخ 73بلق 

74اونیب

رای 75لامج 

76اقب

76ناتّمهنود

77اکّتا

دیسر 78رحس 
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78ناراودیما

تمحر 79باب 

! ّبر 79ای 

80اهرافغتسا

موصعم هدراهچ  81هب 

بر 82ای 

اهتنمیب 85تمحر 

یلاعتيراب تاجانم  88رد 

تایعابر 89اهیتیبود و 

يدنمتجاح 90تایعابر 

ینامیشپ 91تایعابر 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  همانگوس  مود : 95شخب 

عیقب اب  زارمه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  اب  اونمه  95لصف 1 :

ادخ 95تآرم 

زوس رگج  99غاد 

هنیدم رهش  99يا 

! لگ غاب  101کی 

عیقب 102ياهبش 

ناهن 104زار 

تسا عیقب  105اجنیا 

بیرغ 106ضغب 

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  يازع  رد  107لصف 2 :

متام 107حرش 

بارحم 109دیهش 
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كاخ رب  110كالفا 

روراب 111لخن 

نوخ 112قاحُم 

کشا 113غارچلچ 

تّنج 114ياوه 

قَلَف 114نوخ 

قوش 115لاب 

شوماخ 116ناتسلخن 

ناقشاع 117ماما 

بارحم زا  118جارعم 

شرع 119همئاق 

دوجس 120ماگنه 

مالسلا هیلع  یلع  ردق  120بش 

دیشروخ 121یناشیپ 

رتسگداد 121ریما 

قفش 122بانوخ 

مالسلا هیلع  یلع  123فصو 

یلج 124رون 

مالسلا اهیلع  يربک  هقیدص  متام  رد  124لصف 3 :

مراد نم  هک  124يربص 

126نابیاس

همطاف 126نایشآ 

لاصو نامز  دش  همطاف  127ایب 

فافع 128نبلگ 
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! تخوس 129مناج 

! 130يراظتنامشچ

! دیرگ یلع  131ياپارس 

132هناهب

132تّیصو

مالسلا هیلع  یلع  ییاهنت  133ياههمغن 

! 134اغیرد

یلزا 136تاذ 

ردپ 136غاد 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  رازم  137رب 

مالسلا اهیلع  ارهز  137هاگشناد 

مانمگ 138تقیقح 

تمصع يانیس  139هنیس 

وت قارف  140رد 

یلع راوخ  140مغ 

رشحم 141يارحص 

ءارهزلاۀمطاف 144ای 

متسیرگ 145ایرد 

عیقب 145تبرغ 

رون یلع  146رون 

لد 147ثیدح 

نویشیب 147هیرگ 

! غیرد 148يا 

! يردقنارگ شاداپ  149هچ 
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! زونه 149دزوسیم 

! لالب 149يا 

يدمحا يابیز  151هفوکش 

! 152هناهب

! دوب اهنت  اجهمه  153رد 

! گرم 154ناشن 

دیدیمن ار  مالسلا  اهیلع  155ارهز 

! 156ادابم

! دنامیمن 157ردام 

!؟ وت رپ  هتسکش  158هک 

! ینیِذُخ ُۀَّضِف  159ای 

! رخآ 159ياهزور 

! وت زامن  160هداّجس 

مالسلا اهیلع  ارهز  161ای 

هضف لاح  162نابز 

مالسلا اهیلع  ارهز  163مغ 

؟ تخوس 164ارچ 

زور 164نآ 

سدق 165ریاط 

الو لها  165یتشک 

! ایب گرم  165يا 

! 165هآ

!؟ رگم وت  165تسد 

! تفرگ 165هام 
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! دوب 165ادیپ 

! قداص دهاش  166ود 

! نیمه دوب  میتسه  166مامت 

! متفگیم یلع  166ای 

! دوب اهنت  166یضترم 

! 166تسهدنامناهنپ

ادخ 169رادید 

رحس متام  169رد 

دّمحم 169لگ 

هتسکش 169ولهپ 

نسحم زا  169سپ 

نارگ 170یتناما 

یتشهب 170لگ 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  ياثر  رد  170لصف 4 :

امظع 170تبیصم 

نمسای 172سای و 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  ياثر  173رد 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح  تداهش  174رد 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  لآ  نشلگ  174نازخ 

توبات هب  175ریت 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تیثرم  176رد 

مالسلا اهیلع  ارهز  هشوگ  177رگج 

هراپ هراپ  177رمق 

نیک 178رهز 
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مالسلا هیلع  هَّللادبع  ابا  گوس  رد  178لصف 5 :

تّبحم 178تافَرَع 

تبحم 180هتشک 

نیشتآ 181بورغ 

اهناسنا 182فرشا 

هلال 183غارچ 

! تساخرب 183تمایق 

مالسلا هیلع  نیسح  دوب و  184البرک 

تسود يوس  185هب 

! شتآ زا  186یغاب 

شطع 187کشا و 

قح 188هاگهولج 

تداهش 189رازاب 

مغ 190يارجام 

دایرف 191همشچ 

 ... ار 191دیشروخ 

نابیرغ ماش  رد  192دیشروخ 

رپرپ 192هسامح 

یگدازآ رهظم  192نیسح 

مالسلا هیلع  194ادهشلادیس 

! طش 195رانک 

! تشاذگب 195رجنخ 

! دروخیم 196ناوارف 

! نازوس 196شسرپ 
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! افو طحق  196رد 

داد ناج  ایرد  196رانک 

! نآرق 197ریسفت 

! داد ناج  شرانک  197رد 

! ْخَلْسَم 197رد 

197راسمرش

! هنهرب ياپ  197اب 

 ...! 198مریمب

! هآ 198ِلوسر 

198هقراب

! لد هبعک  198يا 

! هایسور ِيراج  198يا 

! هبارخ جنک  199رد 

! نوخ كاخ و  لمحم  199رب 

! شطع جوا  199رد 

! غیت 199يا 

! خرس 200هعطق 

! هلال ود  200داتفه و 

! لد همیخ  200رد 

يدمآ رس  201اب 

201هّیقریب

تشادن رب  201بل 

تسپ 201دیزی 

ردپ 202ناج 
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بنیز 202ردق 

رومخم 202مغ 

202سابع

داد ناج  203هنشت 

الب 203ریت 

ارماس ات  هنیدم  زا  203لصف 6 :

مالسلا هیلع  داجس  ماما  203تبیصم 

تمصع لآ  205بوقعی 

نحم 206قرغ 

مغ 207شتآ 

اهلد 208مخز 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  ترضح  تیثرم  209رد 

موصعم نیمتفه  اب  209ینخس 

افج 210مومسم 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  211تداهش 

نارگ 213یغاد 

مالسلا هیلع  دّمحم  لآ  قداص  تداهش  213رد 

مالسلا هیلع  قداص  ترضح  214غارچلچ 

مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  215تاجانم 

مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  216تبیصم 

قشع 217جارعم 

قداص 218قشاع 

مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  218ماما 

رسپ راظتنا  220رد 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمیپ  بلق  220هراپ 

؟ دوبن هشوگ  221رگج 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  222تداهش 

قشع 223عمش 

درد 223زوس 

هتخورفرب 224عمش 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  ياثر  225رد 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ياثر  226رد 

کشا 227بالگ 

تیالو رونرُپ  227رتخا 

( جع  ) نامز ماما  نارجه  رد  228لصف 7 :

! رظن زا  بیاغ  228يا 

نیبم 229باتک 

! ناهنپ راکشآ  230يا 

لباقان 231هیده 

مرح 232دیص 

! ار وت  منیبب  رگا  233رابدص 

ناهج ود  233هانپ 

نارجه هلان  234هلان ،

 ...! میوزرآ تسه  235همه 

! وش 237قرب 

هنادکی 238رهوگ 

هار هب  239مشچ 

اشامت 240قوش 
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 ...! 241شاک

زورفالد 242هام 

تمد هب  احیسم  243هدنز 

244همانرجه

ادخ تّجح  245يا 

قارف 245درد 

رون نایاوشیپ  يانث  موس : 246شخب 

اههّیدالیم 246لصف 1 :

نیقّتملا ماما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  246دّمحم 

ءایبنالامتاخ 249دالیم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  251دالیم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دالیم  253دورس 

لازیال 253غورف 

ع)  ) قداص رفعج  ماما  و  ص )  ) لوسر ترضح  255دالیم 

زار 256ِیتولخ 

هبعک 257دولوم 

مالسلا هیلع  یلع  259ترضح 

تقلخ راکهاش  261یلع 

تقلخ راکهاش  261یلع 

طاشن 262طاسب 

دنوادخ 264زاجعا 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  267تدالو 

تمصع 269يایرد 

اسک لآ  269روحم 
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ریظنیب 270ردام 

مالسلا اهیلع  ارهزلاۀمطاف  270ای 

راونا 271قرشم 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تحیدم  271رد 

تخب 274يامه 

تمصع 277دیشروخ 

دش رّونم  279یملاع 

یفطصم مشچ  280رون 

س)  ) ارهز ترضح  282دالیم 

هّکم 284نامسآ 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هیدولوم  285رد 

رثوک 288ینعم 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  289هیدولوم 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  290دالیم 

نکشنمشد 292حلص 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تدالو  فصو  293رد 

ییادخ نسُح  296عماج 

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نسح  ماما  تبقنم  297رد 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  298ّدلوت 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  ترضح  302دالیم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  304دالیم 

مالسلا هیلع  نیدباعلانیز  ماما  داّجس  دّیس  ترضح  حدم  305رد 

نادجاس 307دّیس 

ینامسآ 309نشج 
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مالسلا هیلع  رقاب  ماما  حدم  310رد 

رثوک یقاس  312رورس 

مالسلا هیلع  مولعلا  313رقاب 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  314تدالو 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدید  315رون 

مالسلا هیلع  قداص  317ماما 

قداص 318حبص 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  320ّدلوت 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  322تدالو 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  323دلوت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  اضر  دراد  326رسپ 

مالسلا هیلع  همئالاداوج  ترضح  دوعسم  دالیم  327رد 

ادخ تاکرب  328لوزن 

دوبعم 330بوبحم 

مالسلا هیلع  یقنلایلع  ماما  ترضح  حدم  تدالو و  333رد 

مالسلا هیلع  يداه  ترضح  مهد  ماما  334دالیم 

مالسلا هیلع  يرگسع  نسح  336ماما 

مالسلا هیلع  يرگسع  337لامج 

نآرق رّسفم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تبقنم  338رد 

مالسلا امهیلع  يرکسعلا  نسحلا  نبا  ۀجح  دالیم  339رد 

( جع  ) نامز ماما  تداعس  اب  341تدالو 

تمحر 344باب 

ینید ياهتبسانم  347لصف 2 :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکایبن  تثعب  تبسانم  347هب 
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ارح 349راغ 

دمآ میمع  352فطل 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تثعب  353رد 

مخ ریدغ  هعقاو  355رد 

یتأ له   » 358زار

تمحر 361هگرد 

زور 363نیرتهب 

363هیریدغ

زکرم 365هرابرد 
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  یثارم  حیادم و  تاجانم و  کشا  غارچلچ 

باتک تاصخشم 

میحر هدـنروآدرگ  تیب ع /  لها  یثارم  حـیادم و  تاجانم و  کشا  غارچلچ  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  میحر 1349 -  رگراک ، هسانشرس : 
(. اسراپ  ) رگراک

رعشم 1385  رشن  نارهت  رشن :  تاصخشم 
342 ص  يرهاظ :  تاصخشم 

لایر  14000 لایر 964-6293-63-8 ؛   10000 کباش : 
( مود پاچ   ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

(. اپیف  ) 1378 لوا : پاچ  تشاددای : 
. مود پاچ  تشاددای : 

 . (ع راهطا همئا  حیادم  یثارم و  راعشا  رگید :  ناونع 
اههعومجم نرق 14 --  یبهذم --  رعش  عوضوم : 

PIR4190/ك22چ8 1385 هرگنک :  يدنب  هدر 
1/6208 اف 8 ییوید :  يدنب  هدر 

م876-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
1 ص :

هراشا
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2 ص :
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3 ص :
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4 ص :

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یثارم  حیادم و  تاجانم و  کشا  www.Ghaemiyeh.comغارچلچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


5 ص :
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6 ص :
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  یثارم  حیادم و  تاجانم و  کشا  www.Ghaemiyeh.comغارچلچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


11 ص :

مالسلا مهیلع  تیب  لها  یثارم  حیادم و  تاجانم و  کشا  www.Ghaemiyeh.comغارچلچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


12 ص :
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زاینیب دوبعم  اب  زاین  زار و  لوا : شخب 

میاهدمآ هانپ  هب 
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زاینیب دوبعم  اب  زاین  زار و  لوا : شخب 
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23 ص :
میاهدمآ هانپ  هب 

میاهدمآ  اون  يانمت  هب  ناریقف  نوچ  میاهدمآ  ادخ  هاگرد  هب  میناگدنب و 
میاهدمآ  ادخ  ناوخ  ِرس  هب  ییادِگ  هب  میراد  یفاوط  هناخ  یکی  درِگ  هک  ام 

میاهدمآ  اپ  هب  هک  ین  رس  هب  وت  لاصو  هب  لِگ  هب  هتسباو  هن  میگنس و  هب  قاتشم  هن  ام 
میاهدمآ  انغ  دیما  هب  ام و  رد  عمج  یناماسیب  یشیورد و  يدنموزرآ و 

میاهدمآ  هانپ  هب  اج  نیا  رد  ریغ و  زا  یلاخ  رتنیگنس  افص  هوک  زا  هنگ  رابهلوک 
میاهدمآ  ادخ  يوس  نانکهوکِش ، رگج ، نوخ  مالسلا  اهیلع  نینبلاّما  مالسلا و  هیلع  نَسَح  بیرغ  ِكاخ  رس  زا 

میاهدمآ  ادهش  ربق  رس  زو  دحا ، زا  عیقب  تسا  نازخ  ناتسلگ  مییوگب  ات 
( مشتحم )

هآ هلعش 
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24 ص :
منک  هچ  مهانگ  فطل  هرز  یشخبن  رگ  منک  هچ  مهایسهمان  هنگ  طرف  زا  بر  ای 

منک  هچ  مهار  هکرعم  نیا  رد  وت  رگ  یهدن  تاجن  هار  مخُر  هب  وس  رهز  هدیدرگ  هتسب 
منک  هچ  مهانپ  وت  رگ  یهدن  مهانپیب  ناهج  هب  یهانپ  تشپ و  دوبن  ار  ام  وت  زج 

منک  هچ  مهاچ  هب  هداتفا  هنگ  طرفز  نم  یهنگیب  رثا  زا  هاچب  داتفا  فسوی 
منک  هچ  مهاک  َِرپ  کی  زا  رتزیچان  هک  نم  دوب  هوک  زا  رتهدنیاپ  وت  فطل  ششخب و 

منک  هچ  مهآ  هلعش  دسرن  رگ  رثا  هب  تاهیه  میاعد  ریت  دروخن  رگ  فده  هب 
منک  هچ  مهابت  لاوحا  لماش  دوشن  داعم  زور  رگا  فطل  زا  وت  فطل  هیاس 

منک  هچ  مهاگن  رهم  زا  مه  وت  رگ  ینکن  دنکن  یهاگن  هدیلوژ »  » نم يور  هب  سک 
( يروباشین هدیلوژ  )

***

شتآ راک 

تسا  نتخاس  درخ  راک  شفده  شکرس  سفَن  تسا  نتخادگب  هکرعم  ِفص  هب  شتآ  راک 
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25 ص :
تسا  نتخاب  دوخ  یتسه  اوه  زآ و  لصاح  تساوه  زآ و  ادخ ، ناسنا ز  تلفغ  ّتلع 

تسا  نتخات  لمع  بسا  ام  تقلخ  زا  فده  لاحم  تسین  رشب  رهب  ناهج  هب  يراک  چیه 
تسا  نتخادنارب  هشیر  زا  دوخ  لسن  شلصاح  دنک  زیخ  متس  ِغیت  نابز  ِغیت  اب  هک  ره 

تسا  نتخانشن  هبترم  رظن  زا  ار  شیوخ  رشب  عون  یگراچیب  یتخبدب و  زار 
تسا  نتفات  ادخ  نامرف  ِطخ  زا  رس  ِدزم  ندروخ  مّنهج  هب  خزود  کلام  زا  یلیس 

تسا  نتخآ  لجا  غیت  نارذگ  رمع  راک  رهد  هب  هک  روآ  رذگهر  يا  فک  هب  یهار  داز 
تسا  نتخارفارب  شیوخ  یگدنب  مچرپ  ام  يزارفارس  زمر  لمع  ِنازیم  ياپ 

تسا  نتخادرپ  ندناوخ و  ورگ  رد  نآ  زار  وا  ّتیصخش  لبنس  دوب  هدیلوژ »  » رعش
( يروباشین هدیلوژ  )

***

وت نامهیم 

مهانگ  اپاترس  هک  مهار  هدب  مهار  هدرکمگ  ياهدنب  یهلا !
مدرک  تسین  ار  میتسه  مامت  مدرک  تسیز  تلفغ  هب  يرمع  رگا 

ایادخ مدیشوپ  سأی  سابل  ایادخ  مدیبوک  هقلح  رد ، ره  هب 
نم  مدش  ییاوسر  رهش  میقم  نم  مدش  ییاج  ره  سفن  ریسا 
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26 ص :
ییوربآ  مدرم  شیپ  مرادن  ییوزرآ  خاشز  لگ  مدیچن 
راکهنگ مراکهنگ  مراکهنگ  راهظا  وت  رب  هبال  زجع و  اب  منک 

ینابزیم  وت  وت ، نامهم  منم  ینابرهم  میحر و  نامحر و  وت 
يدرک  زاب  میور  هب  تمحر  رد  يدرک  زاس  ار  ماهنیس  زوس  وت 
مریقف  نم  اریما  نک  محرت  مریذپیم  نم  نک ، هبوت  یتفگ  وت 
متسشن  وت  ياطع  ناوخ  رس  متسه  هک  ره  متسه  هچره  یهلا !

يراز  راوخ و  زا  یهدیم  متاجن  يراسمرش  نیا  اب  هک  مراد  نیقی 
مراد  تسود  ار  یلع  مراد  نیقی  مراب  هدیدرگ  هنگ  هوک  رگا 

نم  یهاوخرطاخ  هب  ار  مهانگ  نم  یهاگآ  همه  يا  اشخبب 
نامیشپ  منامیشپ  منامیشپ  نایصع  قرغ  متسه  هچرگ  یهلا !

( يروباشین هدیلوژ  )
***

راگزورناشیرپ

مرارقیب  تقشعز  ناقاتشم  وچ  مرادهدنزبش  یقشاع  یهلا !
مرادن  يدیما  وت  يوک  زج  هک  نادرگم  مدیمون  شیوخ  يوکز 

مرات  ياهبش  سنوم  دشاب  هک  زورفیب  يرون  ملد  رد  یهلا !
مراودیما  لد  زا  دیورن  يراودیما  لگ  زج  تفطلز 

مراسمرش  هایسور و  ییادگ  لاوحا  هتشگرب  ياهدنب  یهلا !
مراگزورناشیرپ  زورهیس و  مدنمدرد  ریسا و  تسدیهت و 
مرایتخابحاص  الوم و  ییوت  ینارب  رو  یناوخب  رگ  یهلا !

مراکز  يرادرب  هدرپ  ادابم  راک  دشک  ییاوسر  هب  مسرت  نآ  زا 
مرابکشا  مشچ  هب  نک  محرت  تسا  يراجهدیدزا  رذع  کشا  یهلا !
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27 ص :
مراز  لاح  زا  ربخ  سک  درادن  وت  زج  هک  نک  مراز  لاح  رب  رظن 

مراوخ  قلخ  مشچ  شیپ  نادرگم  وت  زا  تسا  يراوخ  تّزع و  یهلا !
مراسگمغ  لد  ِتولخ  رد  ییوت  يور  ملد  رب  مغ  دنک  رگ  یهلا !

مراگدرورپ  تمحر  دناهر  لیاه  بادرگ  نیزک  مراد  نیقی 
مرازگ  تناسحا  فطل و  رکش  هک  یناوت ؟ وک  مناوتان  یهلا !

مرامش  تماعنا  هک  وک  ینابز  میاتس  تفاطلا  هک  وک  ینایب 
مرابغ  دنیشنن  هرهچ  رب  مغز  تست  تمحر  میسن  ات  یهلا !

مراینرب  يراسمرش  زا  رس  هک  كاپ  ارم  دنادرگ  وت  وفع  رگم 
مرابتالاو  هش  حاّدم  هک  سب  نیا  رخف  منارعاش  رب  اسر » »

***
( اسر مساق  رتکد  )

هنگ قرغ 

ام راک  مدهمه  رد  دوب  ندرک  وفع  هک  ام  هاگردز  وشم  دیماان  هنگ  قرغ 
ام راّفغ  مانز  يوجب  يراودیما  ایب  یتسه  هچنآره  ایب  یتسکش  هبوت 

ام ران  رد  وت  ورم  مهد  تتشهب  ایب  نم  هدنشخب  قلاخ  وت ، هدنمرش  هدنب 
ام راکهنگ  هیرگ  دنک  مراد  تسود  هک  مشچ  یکشا ز  هرطق  زیر  زیخ و  بش  لد  رد 

ام رادرکز  دنک  ارچ ، نوچ و  هک  تسیک  نایصاع  هلمج  مرذگب ز  رگا  مهاوخ 
«( ناسح  » نایچیاچ بیبح  )

نایصع رمع  کی 
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28 ص :
یهلا  یهانپ  دشابن  وت  زج  هب  یهلا  یهانگ  ره  هدنشخب  وت 

یهلا  یهاپس  دراد  سیلبا  هک  نک  کمک  تناوتان  هدنب  نیا  هب 
یهلا  یهاگن  رگ  ینک ، تمحرز  دنامن  یناشن  نایصع ، رمع  کیز 

یهلا  یهانگ  یشخبب  یهاوخ  هچ  ار  يدب  ییامن  لدبم  یکین  هب 
یهلا  یهاک  هچ  یهوک  هچ  مدنآ  رد  دریگ  وت  رهقز  تقبس  وت  محر  وچ 

یهلا  یهار  وت  وفع  هب  درادن  تسین  انشآ  یضترم  اب  هک  ره  یلو 
یهلا  یهایگ  نوچ  نیشنهر  منم  نایادگ  مسر  هب  شیالو  غاب  هب 

یهلا  یهلا ، مدامد ، نک  نوزف  ار  وا  شخبناج  رهم  ناسح »  » بلق هب 
«( ناسح  » نایچیاچ بیبح  )

***

راسمرش

مناور  زا  گنز  تملظ و  نیا  يوشب  مناج  درد  ياود  يا  یهلا !
هَّللاۀمحر  نم  اوطنقتال  رگم  هار  هشوت  مرادن  نک  مّحرت 

ملیلدیب  هداتف  نت  هاچ  هب  ملیلذ  هار و  زا  هدناماو  یکی 
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29 ص :
منامهیم  میاونیب  میادگ  منامناخیب  مفئاخ  مریسا 

مراسمرش  مهابت  مراکهنگ  مراکف  متسدیهت  میورهیس 
ار تاهدنب  تمحر  هب  نک  شزاون  ار  تاهدنمرش  نیا  وت  یهار  هدب 
ناطیش  سفن و  زا  تاجن  هد  متاجن  نامرد  يامنب  دوخ  وفع  اب  ارم 

نک  رذگ  نم  هانگ  ره  مرجز و  نک  رظن  یلاحهمه  رد  ملاح  هب 
یهانپ  ملاع  نیا  رد  دوبن  ارم  یهلا  تفطل  زج  هب  دوج و  زج  هب 

***
«( ناسح  » نایچیاچ بیبح  )

ضیف بش 

ایب رادیب  هدزتلفغ  هتفخ  يا  بش  کی  ایب  راکهنگ  مورحم و  هدنب  يا  زیخ ،
ایب رادیب  بشما و  رامشب  تمینغ  مَد  تفخ  یهاوخ  دََحل  ریز  رد  هک  زور  بش و  سب 
ایب راکاطخ  نامیشپ و  دبع  يا  زیخ ، تسا  زاب  تمحر  هبوت و  رد  تسا و  ضیف  بش 

ایب رات  بش  هب  مدرم ، هدید  زا  رود  نم  يراّتس  تیآ  دوب  هک  بش  هدرپ 
ایب راّتس  هدنشخب  قلاخ  منم ، نیا  نم  هدنمرش  هدولآ و  هدنب  ییوت ، نیا 

ایب رایغاز  هتسسگب  هتسب و  نم  هب  لد  نارگد  ياطع  هب  تزاین  تسد  اشگم 
ایب راکیب  لصاحیب و  لفاغ و  نیشنم  تاظحل  نیا  درذگیم  هدم ، تسد  زا  تصرف 

لحاس هشیدنا 

ارچ لکشم  نتشیوخ  رب  ینکیم  ار  یگدنز  ارچ ؟ لد  يا  يروخیم  ار  رز  قرب  قرز و  لوگ 
ارچ لِگ  رد  اپ  ناریح و  نابغاب ، يا  ياهدنام  شومخ  دش  لبلب  دیدرگ و  نازخ  لگ  دش ، لگ  هچنغ 

ارچ لد  زا  نورب  يزاسیمن  ار  ایند  ّبح  دیسررس  يریپ  تفر و  یناوجون  دش ، یط  رمع 
ارچ لفاغ  ياهتسشنب  لمع  تافاکم  زا  دیپس  رس  يوم  لاد و  تماق  تشگ و  نیچرپ  هرهچ 

ارچ لزنم  نیا  زا  يرادیمنرب  یهار  داز  خاک  دیدرگ  اهخوک  خوک و  دیدرگ  اهخاک 
ارچ لحاس  هشیدناز  ربخیب  يایلفاغ  مامت  دش  نافوط  تسکشب و  شایتشک  تفر و  حون 

ارچ لمحم  نتسب  يارب  يزیخیمنرب  لیحر  سوک  دنزیم  مد  ره  گرم  ناوراک 
ارچ لطاب  ینکیم  ار  قح  تسا ، ّقح  نخس  نیا  فک  هب  دیآیمن  رگید  تفک  زا  تفر  نوچ  رمع 

ارچ لصاح  ياهتشک  هچنآ  زا  يرادیمنرب  ترخآ  يارب  زا  ایند  تسا  تشک  عرزم 
ارچ لزنم  نیا  رد  يدیباوخ  هدوسآ  تحار و  تندرب  يارب  زا  روذعم  تسا و  رومأم  گرم 

ارچ لد  زا  نورب  يزاسیمن  ار  ایند  بح  لد  هتسب  ایند  هب  يا  ونشب  هدیلوژ »  » نم زا 
( يروباشین هدیلوژ  )
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تسود ياقل 
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تسود  يا  تیاطع  فطل و  بش  همه  منیب  هک  ات  تسود  يا  تیارس  جنک  ادگ  وچ  منیشنیم 

تسود  يا  تیادگ  هب  نک  يرظن  یهاگهاگ  تسا  نم  نازوس  هنیس  رد  وت  رجه  شتآ 
تسود  يا  تیالَو  هاگرد  هب  تسا  هداهن  رس  زادگ  زوس و  اب  هدز  مغ  نم  ناج  فتاه 

تسود  يا  تیاخس  دوج و  نآ  بلاط  مبلاط  ییوت  هتفشآ  ِنم  ِناج  لد و  رایرهش 
تسود  يا  تیاضر  وفع و  بلط  رد  نم  کشا  مدولآ  هانگ  نامشچ  ود  تسا  يراس  همشچ 

تسود  يا  تیاقل  هب  ار  ملد  شخب  ینشور  تسا  ناریو  نم ، يزییاپ  لد  نیمزرس 
تسود  يا  تیاعد  هب  يزاونب  ات  مقثاو  مدروآ  هانپ  وت  يوک  هب  هنادنمدرد 

تسود  يا  تیاپ  هب  هداتفا  نم  قشع  فسوی  الب  ناعنک  هدش  مدوجو ، دیما  روط 
تسود  يا  تیالب  غیت  نمز  رادرب  کیل  وت  رضحم  رد  هدش  نوزفا  نم  ریصقت  هچرگ 

تسود  يا  تیاقل  قوش  مد ، همه  دراد  زین  اسراپ »  » دناوت و نوتفم  هلاو و  یملاع 
«( اسراپ  » رگراک میحر  )

تاجانم رد 
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ارم يرآ  هانپ  ردناو  ینک  نم  رب  یتمحر  ارم  يرآ  هار  هب  رگ  دشاب  هچ  مدرک ، مگ  هار 

ارم يرآ  هاک  وچ  يور  اب  هک  تعاس  نآ  فوخ  هوک  وچ  يراب  مرطاخ  رب  یتعاس  ره  دهنیم 
ارم يرآ  هام  وچ  يور  نآ  رون  غورف  اب  رگم  دوخ  شیپ  کیرات ، بش  تسا و  کیراب  هار 
ارم يرآ  هانگ  رد  رگ  بجع  تمحر  نانچ  اب  تسا  هتفات  ملاع  تاّرذ  رب  هک  يراد  یتمحر 

ارم يرآ  هاچ  يالاب  رب  هک  مراد  نآ  مشچ  عزف  زا  کیرات  هاچ  نوچ  نم  مشچ  رد  ناهج  دش 
ارم يرآ  هآهآ  رد  دوخ  شیپ  تلاجخ  زا  نک  زاب  ییوگ : هک  تعاس  نآ  مرادرک  رتفد 
ارم يرآ  هاپس  بلق  رد  هک  مزرایمن  نآ  دنُک  رادرک  رجنخ  تسا و  رغال  مریخ  بسا 
ارم يرآ  هاتود  تشپ  اب  هک  متسنآ  میب  بجُع  راب  ریز  هک  نادنچ  مدز  ییاتکی  فال 

ارم يرآ  هانش  ردنا  مشچ  بآز  یتشک  وچمه  لمع  رد  مدرک  هک  يریصقت  مرش  زا  نامز  ره 
ارم يرآ  هاگشیپ  رد  یک  هیامرس  نینچ  اب  هابت  مراک  ژک و  مریبدت  تسا و  هریت  مرطاخ 

ارم يرآ  هایس  يور  اب  همان  يور  وچمه  تشون  یهاوخ  نم  مرج  ردق  هب  نم  ثیدح  رگ 
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ارم يرآ  هاش  تخت  شیپ  هک  تعاس  نآ  زا  هآ  يدحوا »  » مدرک هک  دشاب  طمن  نیز  رگ  یگدنب 

( ياهغارم يدحوا  )
***

مدرک هبوت 

مدرک  هبوت  اهلاراب  نامیشپ ، هدرک  زا  متشگ  مدرک  هبوت  اهلاراب  نایصع ، راب  زا  مدش  مخ 
مدرک  هبوت  اهلاراب  ناطیش ، لابند  ماهتفر  نوزفا  مهو ، كدنا ؛ رکف ، بلاغ ؛ صرح ، شکرس ؛ سفن ،

مدرک  هبوت  اهلاراب  نآرق ، هدنب  مدناوخن  رگ  نآرق  شیوخ ، باتک  رد  یتشون  ار  سبای  بطر و 
مدرک  هبوت  اهلاراب  نانآ ، كرت  مدومن  رگ  ار  يدب  بوخ و  ره  دنتفگ  ایلوا  ایبنا و 

مدرک  هبوت  اهلاراب  نامرف ، مکح و  فالخرب  مدرک  لامها  رگا  نید  عورف  رد  لوصا و  رد 
مدرک  هبوت  اهلاراب  ناربج ، دعب  نم  منکیم  تناگدنب  رب  ای  مدرک و  متس  دوخ  سفن  هب  رگ 

مدرک  هبوت  اهلاراب  نامیپ ، دهع و  متسکش  ای  مراد  روذعم  ادخ ، يا  تعیب ، كرت  مدرک  هک  رگ 
مدرک  هبوت  اهلاراب  ناتهب ، لها  مدوب  هک  ای  تبیغ  لها  متسه  هک  ای  تمهت  قلخ  رب  مدز  رگ 

مدرک  هبوت  اهلاراب  نادنر ، لوق  مدوب ، تسم  نم  زا  دز  رس  رگ  یینامرفان  ربک ، رورغ و  زا 
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مدرک  هبوت  اهلاراب  ناویحز ، رتدب  مدش  لب  متشگن  اّما  کَلَم ، زا  نم  موش  رترب  مدیاب 
مدرک  هبوت  اهلاراب  ناغفا ، هآ و  اب  مدمآ  يرارف  نم  متسدش  رگ  یهاش  رابرد  رد  زا 

مدرک  هبوت  اهلاراب  نابایب ، رد  اهنت  هدنام  لگ  رد  هداتفا  نم  راب  هتفر ، شیپ  زا  ناوراک 
مدرک  هبوت  اهلاراب  نایصع  لها  زا  مدش  دوخ  ملان  هک  زو  میرگ  هک  زا  تسا ، هانگ  زا  رتدب  رذع 

مدرک  هبوت  اهلاراب  نامیشپ ، هدرک  زا  متسه  مدرکن  يدومرف  رما  متفرن ، يدومنب  هار 
مدرک  هبوت  اهلاراب  ناج ، لد و  زا  کنیا  میوگ  مفیثک  راکاطخ و  ای  مدیلپ  راکهنگ و  رگ 
مدرک  هبوت  اهلاراب  نادرم ، هاش  رب  نک  وفع  اههنگ  مرج و  نیا  هب  ار  نوتفم »  » هدنب اهلاراب 

( ینادمه نوتفم  )
***

هبعک فاوط 

ندرک  اعد  لدز  ندوشگ  لاح  نابز  ندرک  افص  ادخ  اب  یبش  همین  هب  اشوخ 
ندرک  ادخ  اب  تاجانم ، هقیقد  کی  هب  شردق  دسریمن  ملاع  تّذل  مامت 

ندرک  او  قلخ  راک  زا  هرگ  کی  رهد  هب  دزرایم  هرمع  یلوبق  رازه  دص  هب 
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ندرک  اعّدا  هن  دیآ  لمع  زا  هرهب  هک  ادرف  ياهرهب  درب  ناوتن  اعّدا  هب 

ندرک  اور  یسک  زا  ناوتب  یتجاح  هک  تسود  يا  آرد  يرد  زا  رد ، ود  يارس  نیا  رد 
ندرک  اضر  دوخز  ار  ادخ  تسا  لکشم  هک  لد  يا  شوکب  ادخ  ياضر  بلج  يارب 
ندرک  ادج  ار  وت  قح  زا  دوب  رز ، راک  هک  يزابیم  زانم ، لد  يا  رز  قرب  قرز و  هب 

ندرک  اطخ  زا  يرود  یلع  ّبح  هب  اشوخ  تسالوم  ّتبحم  شروبع  گرب  تشهب 
( يروباشین هدیلوژ  )

***

لکوت

دنکیم لّمحت  ملاع  مغ  راب  دشک  رگ  دنکیم  لّکوت  دوخ  يادخ  فطل  رب  هک  ره 
دنکیم لُگ  مه  دورمن  شتآ  لّکوت  زک  لیلخ  نوچ  لّکوت  تقو  نکم  شتآ  زا  یمیب 
دنکیم لوانت  نآ  زا  یسک  ره  شعسو  ردق  یهت  ددرگیمن  ملاع  مغ  زا  نودرگ  ماج 

دنکیم لفاغت  فرص  ار  شیوخ  رمع  هک  ره  دروخیم  تلفغ  نان  خزود  ناوخ  زا  رتشیب 
دنکیم لداعت  يانبم  هب  سک  ره  ار  راک  باسحیب  يراک  چیه  یتسه  سوماق  رد  تسین 
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دنکیم لماکت  ریس  دوخ  رکف  اب  یسک  ره  باختنا  ربج  تسین  ار  یگدنز  یشم  طخ و 
دنکیم لقلق  همشچ  دص  ام  ياپ  ریز  هنرو  میلفاغ  قح  زا  هنشتبل  یگدنز  ِبارس  رد 

( يروباشین هدیلوژ  )
***

میراسمرش

میراودیما  هنگ  نیدنچ  اب  هک  میراد  هدنشخب  نینچ  يدنوادخ 
میلانب  هگرد  نیا  رد  مه  اب  ایب  ددنبب  دزیاک  يرد  دیاشگب  هک 

میرادن  رگید  رد  تماعنا  زج  ینارب  رو  یناوخب  رگ  ایادخ !
میراینرب  رس  هنگ  زا  هنرگو  یشخب  هدنب  رب  رگا  میزارفارس 

میرازگ  تمعن  نیا  رکش  هنوگچ  يدیرفآ  ار  ام  كاخ  یتشمز 
میرابغ  تشم  نامه  ام  هنرگو  نامیا  لقع و  ناور و  يدیشخب  وت 

میراذگیم  تلفغ  هب  يزور  بش و  ام  تولخ و  رد  بش  زور و  ام  اب  وت 
میراسمرش  تمدخ  ریصقت  زا  هک  تعاط  میدروآ و  تمدخ  متفگن 

میراخب  رس  يدیماان  تسد  هب  تفطل  هاگرد  رد  زور  نآ  دابم 
میراگزور  ناشیرپ  نیکسم و  هک  رآ  حالص  اب  تفطل  هب  ادنوادخ !

( يزاریش يدعس  )
***

بش ياوجن 

ناراب  وچ  ادخ  زا  دسر  تمحر ، ضیف و  هک  یبش  هچ  نارای  بلق  هتسکش  هک  بشما  بر  ای  تسا  بش  هچ 
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ناراثنناج  هب  دسرب  ینامسآ ، تاکرب  هَّللا »  » ناگتشرفز هاگرحس ، ات  هک  یبش  هچ 

نارادزار  کشا  بش  تسا ، ییادج  ره  لصو  بش  تسا  يدهم  ناقشاع  بش  تسا ، ییانشآ  سنا و  بش 
ناراوگوس  زوس  بش  نازوس ، ياههنیس  بش  رادیب  ناگدیدبش  رادید ، ناگنشت  بش 

ناراگتسر  زار  بش  صلاخ ، ناگدنب  بش  نایرگ  ياهمشچ  بش  نازرل ، ياهبلق  بش 
نارای  قوش  روش و  بش  تاجانم ، هیرگ و  بش  تیونعم  قدص و  بش  تبانا ، هبوت و  بش 
نارابیوج  دورس  هب  ندرپس ، لد  شوگ  بش  بل  رب  هبوت »  » رکذ بش  ّبرای ، ياههمغن  بش 

ناراهب  نیا  رد  دَزَوب  یفطل ، میسن  رگم  هک  میتفر  هنابش  رفس  هاگرحس ، ات  هک  اسب  هچ 
ناراسمرش  عیمج  هب  یهاگن  ینک  مرک  یشخبب ز  ام  ياطخ  هک  بشما ، بر  ای  تسا  شوخ  هچ 

ناراوگرزب  زا  مرک  نیکسم ، مالغ  زا  هنگ  ناسحا  لها  گرزب و  وت  شوپاطخ ، ییادخ و  وت 
ناراگزور  میرک  وت  يزاسهراچ ، بیبط  وت  هتسخ  بلق  هانپ  وت  لد ، تولخ  سینا  وت 

نارازه  دص  هک  منم ، هن  جاتحم ، التبم و  وت  هب  نامرد  وت  ییافش و  وت  ار ، ام  دنمدرد  لد 
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ناراسکاخ  عوشخ  هب  نالوسر ، ناگتشرف ، هب  تیایلوا  ماقم  هب  ایادخ ، تیئادخ  هب 

ناراودیما  لد  هب  ناباتب ، دوخ  غورف  ایادخ ز  ناسر ، رحس  هب  ار  ناگتسکشلد  بش 
( یثّدحم داوج  )

***

يدب هجیتن 

؟ يدرکن ران  ِرَرَش  باذعز و  یفوخ  يدرکن ؟ راداد  تعاط  ور  هچز  لد  يا 
؟ يدرکن رایغا  تبحص  زا  يَرب  ار  لد  تاهیه  تلهم و  ادخ  داد  ار  وت  رمع  کی 

؟ يدرکن راع  يوریپ و  وا  زا  وت  يدرک  شیدنادب  سفن  زا  يوریپ  نکم  هک  متفگ 
؟ يدرکن رات  بشز  یساره  یتفر و  تسا  هاچ  هک  ههاریب  هر  زا  ورم  هک  متفگ 

؟ يدرکن راثیا  رز  یتفرگ و  میس  سب  راثیا  رز  میس و  نکب  ریخ  هر  هب  متفگ 
؟ يدرکن رابزا  رپ  لخن  نیا  رب  وت  یمحر  مالسا  هشیر  رب  وت  هشیت  نزم  هک  متفگ 

؟ يدرکن راتخم  دمحا  خر  یمرش ز  يدادن  لآ  یلع و  تامحز  دزم 
؟ يدرکن راخ  نورب  هدنام  هر  هب  ياپ  زو  يدیشکن  یمیتی  لفط  رس  هب  یتسد 
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؟ يدرکن راهظا  سک  هب  ار  دوخ  يدردمه  يدناشفن  یکشا  هرطق  یسک  گرم  رد 

؟ يدرکن راک  نیا  وت  هک  يدید  هچ  ریخ  زا  دیاین  راک  رگد  وت  زا  رش  هنتف و  زج 
؟ يدرکن رابکی  هک  تشاد  يدب  هچ  یکین  ار  شرمث  يدید  يدرک و  يدب  راب  دص 

؟ يدرکن راعشا  نتفگ  زا  دوخ  رهب  زا  يراک  هک  شوک  لمع  هب  مَد  نزم  هدیلوژ » »
( يروباشین هدیلوژ  )

***

قشع رفس 

درکن زاورپ  تمه  کلم ، يوسارف  ات  درکن  زاب  ادخ  هب  ور  يرد  هک  لد  نآ  زا  ياو 
درکن زاس  ياهمزمز  ادخ  نادیهش  اب  تشادن  زاورپ  رس  لایخ و  دوشگن و  لاب 

درکن زاغآ  رفس  درکن و  قشع  رطخ  دیسوپ  شدوجو  دنام و  دوخ  نت  راصح  رد 
درکن زاب  اههمزمز  هدکتولخ  هب  رپ  اعد  زوس  هثداح و  بش و  ياوجن  دید 

درکن زاوآمه  هلال  سفن  اب  ار  شیوخ  دیدن  چیه  دوخ ، یناشیپ  هب  مرش  قرع 
درکن زار  فرط  نآ  يرفس  اما  دوب  زبسرس  یلخن  رتسکاخ  دهاش  اهراب 
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درکن زاجعا  هک  فیح  یلو  تسناوتیم  تشذگ  هوکشب  تصرف  نیا  هک  سوسفادص  يا 

( جاک اضرمالغ  )
***

! شخبب ادنوادخ 

شخبب  ادنوادخ  مرآیم ، رذع  ار  هنگ  نوچ  شخبب  ادنوادخ  مراد ، مدرک و  یهانگ  رگ 
شخبب  ادنوادخ  مرادیم ، شیپ  تجاح  تسد  وت  هاگرد  رب  تسین  ییاور  ار  تلجخ  ياپ 
شخبب  ادنوادخ  مرایسب ، تخس  هانگ  رب  تسه  زین  تمحر  تسا  رایسب  تخس  مهانگ  رگ 

شخبب  ادنوادخ  مراتفر ، نادان و  نم  رب  ییوت  نانادان  راتفردب  راتفریذپ  نوچ 
شخبب  ادنوادخ  مرارقا ، هنیشیپ  نآ  رب  مه  یلب »  » رارقا مدروآ  تسلا »  » زور زا  تشیپ 

شخبب  ادنوادخ  مراوازس ، شیاشخب  هب  رگ  یسک  ره  يازس  یشخبیم  تسا و  ماع  تششخب 
شخبب  ادنوادخ  مرای ، ییوت  يدیمون  زور  متخودنایم  هک  نارای ، زا  مدرب  يدیماان 

شخبب  ادنوادخ  مرابیم ، تسه و  ممشچ  بآ  یلو  ار ، ناصاخ  عمج  ردنا  تسین  میوربآ 
شخبب  ادنوادخ  مرارسا ، بیغ و  رب  یفقاو  ریگ  تسد  برای ! وت ، مریصقت  بیع و  رب  یِملاع 
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41 ص :
شخبب  ادنوادخ  مراز ، هداتفا  نآ  کنیا  منک  ششخب  ناگداتفا  يراز  رب  ياهتفگ :

شخبب  ادنوادخ  مرادلد ، حورجم و  لد  رب  دومن  یلیم  نم  حورجم  لد  يرادلد  هب  رگ 
شخبب  ادنوادخ  مرازآ ، هب  دوخ ، يوزرآز  وزرآ  يورز  دوخیب  یتبرش  مدیشچ  رو 
شخبب  ادنوادخ  مراويدحوا ، ناغف  رب  منکیم  یناغف  دوخ  هانگ  زا  راو  يدحوا » »

( ياهغارم يدحوا  )
***

مدمآ نامیشپ 

هاگن  بش ، نامسآ  رب  منکیم ، هانگ  لوه  زا  رادیب ، منم ، نیا 
ياهداد  فک  زا  دوخ  رمع  ناگیار ، ياهداتفا  رود  هار  زا  منم ، نیا 

ریگب متسد  نابرهم ، يادخ  يا  ریسا  اهتلفغ  ِتسد  رد  منم ، نیا 
ماهدوس  رخآ  وت  هاگرد  هب  ُخر  ماهدولآ  رس ، هب  ات  اپ  نم  هچرگ 

شوپهدرپ  رادزار  يادخ  يا  شورخ  مراد  دزوس و ، مغ  زا  مناج 
مدمآ  نامیشپ  مراکهنگ ، رگ  مدمآ  نایرگ  مشچ  اب  مدمآ ،
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42 ص :
عیفش  مرآ  ار  موصعم  هدراچ  عیفر  ای  میحر و  ای  فوئر  ای 

: اهتنایب تمحر  زا  ياهدژم  ادن  لد  شوگ  هب  دمآ  ناهگان ،
« ْاوُطَنْقَت ال  ، » متمحر دیون  زا  ْاُوفَرْسا » َنیِذَّلا  يدابِع ، ای  »

ارم ینازوسب  ادنوادخ ، یک  ارم  یناوخیم  هک  تفأر  نینچ  اب 
نابرهم  ّیبر  وت  نوچ  دراد  هک  ات  ناسح »  » تمحر زا  دیمون ، دوش  یک 

«( ناسح  » نایچیاچ )
***

مرح نامهم 

میدمآ  رد  نیا  يوس  هک  دش  رای  قیفوت  میدمآ  ربمغیپ  ترایز  ادخ  رکش 
میدمآ  رضحم  نیا  هب  هک  نیا  دوب  وت  فطل  میاهدوبن  زگره  وت  روضح  قیال  ام 

میدمآ  رت  مشچ  یلاخ و  ياهتسد  اب  راسمرش  شیوخ  هنگ  زا  میاهدولآ و 
میدمآ  رشحم  هبساحم  زا  فئاخ  ام  راوگرزب  زاونهدنب و  ِنابرهم  يا 

میدمآ  رواب  نیا  رب  هک  نارم  دوخز  ار  ام  راودیما  نکیلو  میاهتسکشلد ، ام 
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43 ص :
میدمآ  رجاه  نوچ  وت  يافص  ات  هورم  زا  راید  نیا  رد  جع »  » يدهم ندید  يوزرآ  اب 

میدمآ  رس  اب  ام  وت  دوجو  لگ  يوس  وت  روضح  زا  تافرع  رد  تسا  یلگ  يوب 
میدمآ  رگید  لگ  ِغادز  یلو  نایرگ  میاهراتس  نارازه  ِچوک  رادغاد  ام 

میدمآ  ردام  نیا  ِترایز  یپ  رد  ام  تسا  همطاف  ناهنپ  نفدم  گرزب ، غاد 
( یثدحم داوج  )

***

ماهدنمرش

منادند  بل و  ِتنیز  وت ، مان  منامالغز  یکی  تهگرد ، رد 
منادیم  هک  هچنآره  زا  رتمک  نم  دیآ  فصو  هب  هچنآره  زا  رترب  وت 

مناهنپ  ِیصاعم  بحاص  نم  یشوپاطخ  میرک و  يراّفغ و 
مناطیش  هدروخبیرف  هنرو  تسد  دریگ  وت  ِهاگن  ارم  دیاش 
منامیشپ  ریقح و  هدنب  نم ، ینامحر  قلاخ و  يادخ  نآ  وت 

مناهانگ  اطخ و  هزادنا  رصح  ّدح و  هرامش و  زا  هتشذگب 
؟ مناملسم هک  منک  اعّدا  نوچ  مراد  نم  هک  هانگ  همهنیا  اب 

منابیرگ  هب  رس  شیوخ  لهج  زا  مراتفرگ  شیوخ  سفن  ِهاچ  رد 
مناسرت  يرارف و  هدنب  نم  مماخ  ماهدزنایز ، ماهدنمرش ،

منادان  مریقف و  مَسَخ ، مراخ ، مکاشاخ  سخ و  مَفَک ، ملِگ ، مکاخ ،
منایرگ  هتسخ و  ناگدید  نیا  مزود  تمرک  ِهگرد  هب  یک  ات 

منآ  نم  هتفیش ، تسه  هک  سک  نآ  تناسحا  ِقیال  تسین  هک  سک  نآ 
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44 ص :
منادنخ  مزارفرس و  رمع ، کی  نم  رب  ینکف  رظن  رگ  هظحل  کی 

منایرگ  هدیدز  هدش  يراج  نم  ِدرز  هرهچ  هب  نوخ  ِبالیس 
منابرد  هتسشن و  لد  هار  رد  هناگیب  هن  تسوت ، يارس  لد ، نوچ 
مناناج  همه  يا  تیادف ، مناج  دبای  ملد  هب  هر  وت ، زج  هک  اشاح 

( یثّدحم داوج  )
***

تاجاحلایضاق ای 

هدب  ایر  نودب  یگدنب  قیفوت  هدب  اطخ  كرت  تردق  وت  ام  هب  بر  ای 
هدب  ادخ  يا  ام  هب  میقیال  هچنآ  رب  نتشیوخ  فاطلا  هنارکیب  رحب  زا 

هدب  افص  قدص و  نطاب و  يافص  ام  رب  یلو  دسح  ربک و  هنیک و  ریگب  ام  زا 
هدب  ام  هب  ام  هنگ  تئارب  مکح  يرفیک  ناوید  يرجم  وت  مرجم و  ام 

هدب  ادگ  رب  یتمعن  تتمعن  ناوخ  زا  میحر  هدنشخب و  وت  تاذ  میاهدنب  ام 
هدب  البرک  هرکذت  وت  ام  تسد  رب  نایعیش  بلق  الب  ُبرک و  رجهز  دش  نوخ 

هدب  ام  هب  ار  ام  يدهم  امن و  یفطل  تساجک  ناتیدهم  هک  مصخ  هنعط  هب  دیوگ 

تاجاحلایضاق www.Ghaemiyeh.comای  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


45 ص :
هدب  افش  ار  افص  قشع و  ضیرم  بر  ای  نیسح  قشاع  یلو  تسا  قشاع  هدیلوژ » »

( يروباشین هدیلوژ  )
***

سوه

ادیپ دوشیم  اّمسم  زا  سک  ره  مسا  هکنانچ  ادیپ  دوشیم  اّنمت  ار  اپ  دهن  اجره  سوه 
ادیپ دوشیم  ایند  كرت  زا  یلع  رایعم  هک  تسین  ینادواج  ایند  هک  لد  يا  دنبم  لد  ایند  هب 
ادیپ دوشیم  ابقع  زور  رد  ام  رمع  ردق  هک  يرادرب  هرهب  ناوتب  هک  يراک  نکب  ایند  نیا  رد 

ادیپ دوشیم  انعم  تسه ، تروص  هک  اجره  یلب  دشابیم  هچ  تنیط  رد  هک  ندرب  ناوت  یپ  امیسز 
ادیپ دوشیم  اوقتز  ناسنا  شزرا  ماقم و  نآرق  رد  هدومرف  قح  هک  لد  يا  زانم  رز  روز و  هب 

ادیپ دوشیم  ادرف  زورما ، دشن  ادیپ  رگا  لد  يا  تندرب  رهب  هک  لفاغ  دوخ  گرم  زا  وشم 
ادیپ دوشیم  الوم  ّبح  زا  ناما  ّطخ  ار  وت  ادرف  نوچ  لآ  یلع و  ِّظح  زا  یچیپرس  نکم 

( يروباشین هدیلوژ  )
***

فطل همشچ 

یهاگن  نک  نالاحهتسخ  يوس  هب  یهانپ  ار  ناهانپیب  یهلا 
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46 ص :
یهاوگ  مناشیرپ  لاح  رب  هک  تجاح  هچ  یناشیرپ  حرش  ارم 

یهاگهیکت  مرادن  تفطل  زج  هک  مراد  وت  فطل  رب  هیکت  ایادخ 
یهاچ  هب  دتفا  امنهریب  لد  هک  شاب  امنهر  ار  ماهتشگرس  لد 
یهاوخرذع  يدنمدرد ، ییادگ ، تناتسآ  كاخ  هب  رس  هداهن 

یهاک  هب  یهوک  مرک  زا  دشخب  هک  ار  ياهدنشخب  نماد  متفرگ 
یهار  وت  اب  دراد  هک  لد  نآ  اشوخ  دنویپ  وت  اب  ددنب  هک  سک  نآ  اشوخ 

یهایگ  يور  رب  هیاس  نکفیب  تیاهتنایب  تمحر  لخنز 
یهابتشا  ییاطخ ، دز  رس  رگا  يوش  ورف  تفطل  همشچ  بآ  هب 
یهانپیب  تیوس  هدروآ  هانپ  ار  اسر »  » تهاگردز ّبر  ای  نارم 

( اسر مساق  رتکد  )
***

اهب ردق و 

دنهدیم شیاج  هدید  رب  افصاب  ددرگ  هک  نوچ  دنهدیم  شیافص  ددرگ  ایر  زا  يراع  هک  ره 
دنهدیم شیالب  ماج  رتشیب  اجنیا  هچرگ  تسیرگید  زایتما  رشحم  هب  ار  اوقت  لها 

دنهدیم شیاهب  ردق و  دوش  مدآ  نوچ  كاخ  تساهبرپ  یجنگ  قلخ  دزن  هب  ندوب  اهبیب 
دنهدیم شیاون  دشاب  نوزف  ین  ِزوس  هچره  نخس  كرد  دنکیم  شمهف  هار  زا  یسک  ره 
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47 ص :
دنهدیم شیاقب  بآ  ار  هَّللایف  یناف  تسین  گرم  تاجن  زمر  ار  رضخ  ناویح  بآ 

دنهدیم شیاهتشا  درآرب  لد  ماک  هچره  سفن  هک  نک  توهش  كرت  یناوج  رد  فسوی  وچمه 
دنهدیم شیال  مکح  دنادن  ینعم  نیا  هک  ره  دسریم  ناسنا  هَّللاّالا  هب  ماقم ال  زا 

دنهدیم شیارس  نذا  یلع  دهاوخ  ار  هک  ره  یلع  تسد  رد  تسه  يدیلک  ار  ّتنج  لفق 
( يروباشین هدیلوژ  )

***

هابتشا

نکم  هابتشا  رگید  يرسهریخ  تسا  سب  نکم  هلا  زا  تلفغ  ایب  رمع و  تشذگ 
نکم  هایس  ياهمان  نک و  هبوت  ایب و  تسا  سب  هانگ  زا  وت  یتشون  همان  هچنآ  ره 

نکم  هابت  ار  هیامنارگ  تقو  ایب و  کنیا  ادخ  تاهدناوخ  دوخ  ینامهیم  هب 
نکم  هام  ِیقبام  نیا  زا  تلفغ  ایب و  يدیشوکن  رگا  هنامز  نیا  كرد  هب 

نکم  هاگن  ناهج  رد  یسک  هب  دب  مشچ  هب  يراد  یضترم  هب  تعافش  مشچ  هک  رگا 
نکم  هار  قیفر  ار  یند  سفن  ایب و  رطخ  نودب  یسر  دصقم  هب  هک  نآ  يارب 
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48 ص :
نکم  هاگیاپ  كرت  لمع و  رد  شوکب  لمع  تسد  هب  دَُوب  تداعس  جنگ  دیلک 

نکم  هانگ  زا  تلفغ  ایب  رمع و  تشذگ  تسا  نیا  بش  زور و  هدیلوژ »  » رعاش راعش 
( يروباشین هدیلوژ  )

***

يدنمدرد ياهیتیبود 

(1)
تسوت  هدنخ  ْلگ  نآ  ناهاوخ  یمه  تسوت  هدنب  وت  رد  رب  ایادخ !

تسوت  هدنبیز  مرک  یگرزب و  نادرگم  نم  زا  نینزان  يور  وت 
(2)

رتسگ هیاس  ار  مرک  ربا  نکب  رورپ  هدنب  میحر  يا  ایادخ !
رّهطم كاپ و  نونک  مناریمب  يروفغ  تتاذ  زج  هب  منیبیمن 

(3)
نایرگ  مشچ  اب  تششخب  فطل و  هب  ناوارف  مراد  عمط  ادنوادخ !

نادنمدرد  بیبط  يا  اشخبب  میازگناج  یباذع  راوازس 
(4)

مرادن  ییاج  وت  يوک  زا  ریغ  هب  مراسمرش  مراسمرش  ایادخ !
مراظتنا  مشچ  تتمحر  فطل و  هب  تسا  تشلپ  سفن  هدرب  نم  لد 

(5)
نک  دوخ  زابناج  هناورپ  ارم  نک  دوخ  زاسمد  یبش  ادنوادخ !

نک  دوخ  زار  رپ  هگرد  ریسا  مناج  هب  ار  تلاصو  دهش  نامشچ 
(6)

راکدب شیدنا و  دنب  سفن  ریسا  راک  هنگ  دبع  منم  ادنوادخ !
راّفغ وت  ّیصاع و  نم  نم ، ُّییوت و  رادرک  راتفگ و  زا  دیآ  مرش  ارم 

(7)
نوخ  زا  رپ  لد  هایس و  مبلق  هدش  نوزفا  هتشگ  دح  زا  ممرج  ایادخ !

! نونکا نونکا ! سرب  مدایرف  هب  هدنشک  هاکناج و  تسا  یجنر  ارم 
(8)

ینالد  بحاص  سنوم  بیبح و  یناهج  شخب  ینشور  ایادخ !
ینابرهم  بونذلا و  راّفغ  وت  ناریمن  تهاگرد  بوضغم  ارم 

(9)
مریگتسد  ار  دب  ناراک  هنگ  مریذپ  هب  وت  ياهتفگ  ایادخ !
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مریمب  تقشع  اب  هک  یفطل  نکب  زرمایب  اشخبب و  ار  دب  نم 
(10)

مغ  تنحم و  اههّصغ و  کیرش  مدمه  هلان  اب  منم  ادنوادخ !
مک  صقان و  میاههدرک  مامت  تراسمرش  متسه  هک  نک  ملوبق 

«( اسراپ  » رگراک میحر  )
***

هشیدنا

نک  هناناج  ندید  يادف  ار  اهیندید  نک  هناگیب  نتشیوخ  زا  ایب  ار  دوخ  ياهظحل 
نک  هنامیپ  رد  هداب  قح  تمحر  يوبس  زا  ایب  یشونیم  ریغ  يوبس  زا  یِم  یک  هب  ات 
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49 ص :
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50 ص :
نک  هناریو  ار  شیوخ  یهاوخ  هک  را  جنریب  جنگ  درک  جنر  دیاب  تسناهنپ  هناریو  رد  جنگ 

نک  هناش  یناوسیگ  ناشیرپ  يدید  اجک  ره  ترطاخ  ناشیرپ  یناشیرپ  زا  ددرگن  ات 
نک  هناوید  ناهج  رد  ار  دوخ  راذگب و  ار  لقع  تسین  سفن  فیرح  وت  لقع  هک  يدید  اجک  ره 

نک  هناورپ  ار  شیوخ  یناشفناج  ماقم  رد  زوسب  شاب و  نارگید  شخبضیف  یعمش  وچمه 
نک  هناناج  قلاخ  باسح  ادرف و  رکف  زورفرب  یعمش  شیوخ  ِروگ  یکیرات  رهب 

نک  هنادرم  یتّمه  اب  ادخ  قلخ  تمدخ  شاب  دیشروخ  نانچمه  يراسکاخ  ماقم  رد 
نک  هناد  كرت  ماد  ریسا  يدیدرگن  ات  ار  وت  شدنپ  اب  هدیلوژ »  » دهدیم تربع  دنپ 

( يروباشین هدیلوژ  )
***

تاجانم

نک  ماهدنیاپ  تلود  مریقف  نک  ماهدنز  نم  ماهدرم  یهلا 
نک  ماهدنبای  یگدنیوج  نیزا  نم  ماهدرک  مگ  ار  هار  یهلا 
نک  ماهدنزوس  شتآ  زا  اهر  لهج  شتآ  رد  متخوس  یهلا 
نک  ماهدنامیقاب  رمع  رب  مرک  یهلا  مدرک  هنگ  يرمع  رگا 
نک  ماهدنب  نم  ماهدرب  تلفغز  هد  مايدازآ  طخرس  ممالغ 

نک  ماهدنمرش  یگدنشخب  اب  وت  بر  ای  وت  زا  مدرکن  یمرش  رگا 
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51 ص :
نک  ماهدنورپ  هیس  ماش  نیا  رد  یهایس  زا  كاپ  تتمحر  بآ  هب 

نک  ماهدنیوپ  ماهداتفا  اپز  متسد  فطل  زا  ریگب  متسدیهت 
نک  ماهدنخ  نم ، ماهیرگ  اپارس  شخب  مايداش  هتشذگ  دح  زا  ممغ 

نک  ماهدنز  نم ، ماهدرم  یهلا  يراز  هب  میوگیم  هدیلوژ »  » نم
( يروباشین هدیلوژ  )

***

مدرک اطخ 

مدرک  اطخ  راک  نیا  هک  مدیمهفن  متسنادن ، مدرک  افج  دوخ  سفن  هب  يرمع  کی  هچرگ  یهلا 
مدرک  انف  ار  دوخ  یتسه  مداتف  نادنز  نیا  رد  ینادنز  تسه  ناسنا  تسا و  نجس  ناهج  نیا  یتفگ  وت 

مدرک  اجر  رب  لسوت  ترهق  شتآ  فوخز  متسب  تتمحر  دیما  رب  لد  یلو  مراکهنگ 
مدرک  اهراب  تدزن  هبوت  متسشن ، تناوخ  رس  يدرک  متوعد  دوخ  هناخ  رد  دوخ  ینامهم  هب 

مدرک  اجتلا  نم  وت  هب  وت ، یفوئر  سب  زا  یلو  ار  دوخ  هبوت  نادکمن  اب  متسکش  مدروخ  کمن 
( يروباشین هدیلوژ  )

***

مرح رتوبک 

تسا  زاوآ  هچنآ  ره  ملاع  رد  تسوتز  اهش  تسا  زاب  نم  هب  وت  فطل  ِرد  هک  مور  اجک 
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52 ص :
تسا  زاب  نارگید  باب  وت و  ِباب  هتسب  هک  دشیدنا  هک  دوریم  رگد  باب  هب  یسک 

تسا  زاورپ  ياوه  وا  ِرس  هب  رگد  اجک  تمَرَح  ِرد  رب  درک  نطو  هک  يرتوبک 
تسا  زاسمد  قلخ  درس  مد  هب  رگد  اجک  تفای  تبحص  قوذ  وت  مرگ  مد  زا  هک  یسک 

تسا  زان  شَرَگ  کَلَف  رب  کلَم و  رب  تساجب  دراد  نینزان  وت  نوچ  یشکزان  هک  یسک 
تسا  زارمه  وت  اب  صاخ  ِمرح  رد  هکنآ  شوخ  تسا  شودمه  وت  اب  ماع  ألم  رد  هکنآ  شوخ 

تسا  زاب  رد  مادم  تباب ، دصاق  رهبز  تسا  کیدزن  هار  وت  يوک  ورهر  يارب 
تسا  زازعا  ياج  هک  نک  اطع  امن و  مرک  وت  هگرد  هب  یهللا  باب  هب  میدمایب 

َتارُْفلا (1) َبْذَْعلا  َکِسْأَک  ْنِم  ْرِدا  ُْمق  یبیبَح  اه  ٌتابَث  اْینُّدِلل  َْسَیل  ٌءانَف  اْینُّدلا  امَّنا 
( ینارهت فراع  )

***

لدهتسخ

مرادن  يراک  سک  هب  مراد  ار  وت  مرادن  يرای  نم  وت  زج  یهلا 
تسا  هایس  نم  يور  روجهم و  ملد  تسا  هانگ  دود  زا  هریت  مناور 

. ناشونب نم  هب  نادرگب و  ام  سلجم  رد  تیاراوگ  کنخ  ماج  زا  زیخرب و  مبیبح  يا  ناه  درادن . یتابث  تسا و  یناف  ایند  انامه  - 1 - 1
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53 ص :
یهار  ياشگب  ارم  دوخ  يوس  هب  یهلا  نم  میوگ  هچ  نم  مزاس  هچ 

رادومن دش  تلذ  راثآ  همه  رادیدپ  نم  زا  هنگ  زا  ریغ  دشن 
نادرگ  رونرپ  مرک  زا  ار  ملد  نادرگ  رود  ار  هنگ  مزع  نمز 

نادرگ  داشلد  دوخ  وفع  رهم و  هب  نادرگ  دازآ  مغ  دنب  زا  ارم 
ار لدهتسکشب  نیا ، وت  نک  مّحرت  ار  لدهتسخ  نیا  جالع ، نک  یجالع 

منام  روجنر  مدرگ و  ورهیس  منام  رود  نم  تتمحر  زا  رگا 
( نایراصنا )

***

 ... امیرک

میاهدرک  وخ  وت  فطل  ماعنا و  هب  میاهدرورپ  وت  قزر  هب  امیرک 
زاب هدنشخب  لابندز  ددرگن  زان  فطل و  دنیب و  مرک  نوچ  ادگ 

زین میراد  مشچ  نیمه  یبقع  هب  زیزع  يدرک  وت  ایند  هب  ار  ام  وچ 
نکم  مراسمرش  هنگ  ّلُذ  هب  نکم  مراوخ  هک  تّزع  هب  ایادخ 

مرس  تناتسآ  زجب  درادن  مرد  زا  نارم  ناوخب و  مفطل  هب 
میاهراّما  سفن  هدنامورف  میاهراچیب  نیکسم و  هک  یناد  وت 
هدب  یهانپ  منانمشد  نیزو  هدب  یهار  هک  تهار  نادرم  هب 
تیدننام  لثمیب و  فاصوا  هب  تیدنوادخ  تاذ  هب  ایادخ 
مالسلا  هیلع  برثی  نوفدم  هب  مارحلا  تیب  جاّجح  کیّبل  هب 

هتساخون  ناناوج  قدص  هب  هتسارآ  ناریپ  تاعاط  هب 
دنبم تداهش  تقو  هب  منابز  دنبم  تداعس  يور  ممشچ ز  هک 

( يزاریش يدعس  )

هتسخ بلق 
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54 ص :
مرادن  يرای  وت  فطل  زا  ریغ  هب  مرات  ماش  سینا  يا  یهلا 

هتسکش  تشپ  نیا  نازوس و  لد  هتسخ  بلق  نیا  نم و  نیا  یهلا 
نم  يراز  نیا  نیبب  بش  زور و  هب  نم  يراوخ  نیا  نم و  نیا  یهلا 

نم  ییاوسر  نم و  نیا  یهلا  نم  ییاهنت  نم و  نیا  یهلا 
يزوسب  ادرف  ارم  رگ  قح  دوب  يزورهریت  نیا  نم و  نیا  یهلا 

مباسح  زور  مغ  زا  تشحو  هب  مباذع  مه  باقع و  راوازس 
تسا  يراوخ  قرغ  مرجم  هک  يزور  نامه  تسا  يراسمرش  زور  هک  يزور  نامه 

***

اونیب

یهاوخرذع  هانپیب  يور  هب  یهلا  ای  تمحرز  اشگب  يرد 
ار ياهتسکشبلد  وت  نک  تیانع  ار  ياهتسخ  يراب  وت  نک  شزاون 

رادهگن تلذ  زا  مرشح  زور  هب  رادرب  راب  مشودز  ادنوادخ 
میاوه  دنبرد  سفن و  ریسا  میاونیب  نم  انف  کلم  نیا  رد 

ار اطخ  مرج و  مرتفد  زا  يوشب  ار  اطع  بر  ای  نکم  نم  زا  غیرد 
نادنمتسم  دیما  يا  امیرک  نادنمدرد  يافش  يا  ابیبط 
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55 ص :
ناهانپیب  تسد  فطل ، زا  ریگب  ناهانگ  ناراکهنگ  زا  اشخبب 

نادرگ  دازآ  دنبز  ناراتفرگ  نادرگ  داش  ار  نارطاخناشیرپ 
( نایراصنا )

***

رای لامج 

ار رایغا  یهدیم  هر  ارچ  لد  میرح  رد  ار  رای  لانمیب  لامج  یهاوخیم  هک  يا 
ار رای  ینیب  هدرپیب  ات  هک  رذگب  يدوخ  زا  تسا  لئاح  اهيدوخ  قشع  ار  هدیدان  ندید 

ار رایشه  دشکیم  یتسم  هب  بتکم  نیا  هکناز  ناوخب  ناتسم  بتکم  رد  ورب  يرایشه  سرد 
ار راد  بانط  هن  ندرگ  هب  شاب و  یلع  اب  شورفامرخ  مثیم  نوچمه  قشع  ریسم  رد 

ار راک  نیا  دنک  تباث  ام  هب  رتشا  تقاط  تسین  طرش  اهنت  هتسبناهد  ار  يرادهزور » »
ار راومه  ِهر  ادیپ  دنکیم  ییاصع  اب  روک  هک  ینیبدوخ  درگ  لد  هنییآز  نک  كاپ 

ار راسفا  هدم  زگره  یند  سفن  فک  رد  لوخد  نذا  قحز  یهاوخ  ناما  نصح  رد  هک  رگ 
ار رامیب  دوش  وراد  رکش ، نوچ  ددرگ  رهز  خلت  تسا  خلت  قح  فرح  ملاع  لها  قاذم  رد 
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56 ص :
ار راثآ  نیا  تفای  يراسکاخ  ریسم  زک  شاب  هدیلوژ »  » نانچمه يراسکاخ  ماقم  رد 

( يروباشین هدیلوژ  )
***

اقب

ینک  ادیپ  انم  ات  وش  ادج  اهّتینم  زا  ینک  ادیپ  اقب  ات  وش  انف  دوخ  رد  ياهظحل 
ینک  ادیپ  ادخ  اب  یطابترا  ات  نک  یعس  تسین  قلخ  طابترا  زا  ار  وت  ام و  یلصاح 

ینک  ادیپ  افص  ات  یناگدنز  رد  وش  فاص  شاب  گنرکی  ادخ  اب  تقافر  رد  یناوت  ات 
ینک  ادیپ  اهب  خیش  زا  رترب  یماقم  ات  نک  هشیپ  يراسکاخ  اهب و  ردق و  زا  رذگب 

ینک  ادیپ  ایمیک  ملاع  هب  ات  رز  زا  رذگب  درگم  رز  میس و  لابند  بش  زور و  رگرز  وچمه 
ینک  ادیپ  انشآ  ات  وش  هناگیب  يدوخ  زا  تسا  مزال  نیبادخ  مشچ  ار  هدیدان  ندید 

ینک  ادیپ  ار ز ال  هَّللا  هک  ات  نک  وجتسج  وجب  یهَّللا  هَّللاّالا ، يدرگن ال ز  ات 
***

( يروباشین هدیلوژ  )

ناتّمهنود

دنکیم مغ  تنحم و  ریسا  ار  دوخ  رتشیب  دنکیم  مهرِد  دنباپ  رتشیب  ار  دوخ  هک  ره 
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57 ص :
دنکیم مخ  نان  رهب  زا  ناتّمهنود  رب  رس  قح  تاذ  دوجو  اب  هکنآ  تسا  تخبدب  هچ  هو 

دنکیم مک  وت  ام و  رمعز  يزور  ضوع  رد  ناسريزور  دهد  ار  ام  هزور  ره  يزور 
دنکیم می  ار  دور  دور و  رهن ، رهن و  همشچ ، یگتسبمه  زا  هک  نیب  ناراهب  ربا  هیرگ 

دنکیم مّمصم  نآ  رب  ار  وت  يراک  ره  رکف  هانگ  رکف  هدم  هر  زگره  شیوخ  ریمض  رد 
دنکیم مه  زا  کیکفت  قح  تاذ  ار  رش  ریخ و  نادب  نآرق  رد  هدومرف  قح  هک  لَمْعَی » ْنَمَف   » زا

دنکیم مکحم  هتشر  قح  اب  هک  نآ  مزانب  يا  تسا  یگدیشاپمهز  شراک  دتف  اجره  هقرفت 
( يروباشین هدیلوژ  )

***

اکّتا

دنکیم رود  قح  تمحر  ضیفز  ار  دوخ  دنکیم  روز  رز و  هب  اّکتا  هک  سک  ره 
دنکیم روگ  رد  وت  يوزرآ  گنهآ  گرم  هک  وزرآ ، نکم  هدایز  ناج  کلم  رد 
دنکیم رورغم  مدآ  هب  کمک  ناطیش  مرج  باکترا  رد  هک  شیوخ  رورغ  نکشب 

دنکیم روک  رک و  لال و  هاگن  کی  اب  ار  دیص  رکم و  نآ  هناد  ماد و  وچ  ایند 
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58 ص :
دنکیم روم  شلمع  اب  هک  نکب  يراک  شود  هب  يرب  یناوتن  یتّنم  راب  رگ 

( يروباشین هدیلوژ  )
***

دیسر رحس 

مینک  ادخ  يوس  هب  شیوخ  زاین  يور  مینک  اود  ار  ناهن  درد  هک  نآ  تقو  دش 
مینک  اطخ  مرج و  هراچ  هک  ات  دیزیخ  دیسر  رحس  تحار  رتسب  ناگتفخ  يا 

مینک  انشآ  دوخ  قلاخ  هب  یمد  ار  دوخ  راگدرک  هاگردز  تسا  سب  یگناگیب 
مینک  ازج  زور  تلجخ  يارب  يراک  ماش  هب  ور  تسا  هدومنن  ام  رمع  حبص  ات 

مینک  ادخ  يوس  هب  دنلب  اعد  تسد  دیما  دص  هب  خزود  شتآ  تاجن  رهب 
مینک  او  شیوخ  یسکیب  لاح  هب  یمشچ  كاخز  رپ  هدیدرگن  هدید  ياههساک  ات 

مینک  اپ  تسد و  دوخ  ندومن  اهر  رهب  ام  ياپ  هب  ناهانگ  دنب  هداهن  ناطیش 
ص 224) یتاجانم ، ياههمغن  )

***

ناراودیما

يرای  تسین  وت  زا  زج  هب  ار  وک  يراودیما  ترد  هب  دمآ 
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59 ص :
يراکهانگ  ياهدزتلجخ  يدنمزاین  ياهدزتنحم 

يراسمرش  شیوخ  هدرک  زو  ییورهایس  دوخ  هتفگ  زا 
يراودیما  نینچ  دیمون  ددرگ  زاب  وت  ردز  دیاش 

«( ناسح  » نایچیاچ )
***

تمحر باب 

زاونهدنب میرک  يادخ  يا  زاب  وت  يوس  هب  مدمآ  مدمآ ،
زادنا مرس  رب  هیاس  مرک  زا  نم  مزاین  همه  رس  ات  ياپ 

زارد تسا  وت  يوس  رخآ  متسد  زیرم  شیوخ  يادگ  يوربآ 
زاب تمحر  باب  هک  نوچ  ياهدرک  ار  يدیماان  هار  ياهتسب 

«( ناسح  » نایچیاچ )
***

! ّبر ای 

شخبب  یضترم  یلع  ایلوا ، هاش  رب  شخبب  ایبنا  هلسلس  هب  ارم  بر  ای 
شخبب  اسنلاریخ  همطاف ، هب  ارم  مرج  نوزف  اههوک  زا  دوب  نم  هانگ  بر  ای 

شخبب  یبتجم  نسح  رب  وت  ارم  بر  ای  طلغ  هدوب و  دب  همه  ماهدرک ، راک  ره 
شخبب  اخس  لها  تواخس  رب  وت  ار  ام  ماهدرکن  ییاخس  دوج و  هک  رگا  بر  ای 
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60 ص :
شخبب  ایربک  مرح  تحاس  هب  ینعی  شخبب  اهتنمیب  تمحر  هب  ارم  بر  ای 
شخبب  العوّزع  تکوش  هب  نم  نایصع  مرّقحم  لیلذ و  راکهانگ و  بر  ای 

شخبب  ارجام  نک و  وفع  هتشذگ  مرج  مسق  مهد  تلالج  هاج و  هب  ار  وت  بر  ای 
شخبب  افص  لها  توفص  رون  هب  ینعی  موص  تالص و  لها  هب  شخبب  ارم  بر  ای 

شخبب  اده  رون  هب  ناهر و  متملظ  زک  مسق  مهد  تلامج  رون  هب  ار  وت  بر  ای 
شخبب  ایبنا  همه  متخ  هب  ار  هدنب  نیا  تهگرد  ناصاخ  تملظ  رون  هب  بر  ای 

شخبب  ارم  اّما  متبوقع ؛ بجوتسم  رامشیب  رایسب  یصاعم  نیا  زا  بر  ای 
( ینادمه نوتفم  )

***

اهرافغتسا

اهراوشد همه  ناسآ ، وت  شیپ  اهرامیب  ّتلع  يافش  يا 
اهرادیب هدید  غورف  يا  نالدبحاص  هنیس  رورس  يا 

اهرادنپ اههشیدنا ، اهلقع ، یپ  هدربان  وت  تاذ  هنیک  هب  يا 
اهراب ار  ادخانیب  یتشک  الب  نافوطز  هدیناهر  يا 

اهراخ ياپ  هب  اهلگ ، رس  رب  غیردیب  تمحر  ناراب  هتخیر 
اهرازین اهرازلگ ، رت ، کشخ و  دنمهرهب  تمارک  ربا  زا  هدرک 
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61 ص :
اهرازلگ نافراع  ریمض  رد  وت  يوداج  سگرن  لایخ  اب 

اهراکنا نم  ناج  زا  داب  رود  تاییاتکی  رب  رارقا  منکیم 
اهراک دراد  وت  فطل  وت و  اب  کشرسرپ  مشچ  زیخاتسر  زور 

اهراموط فک  هب  دراد  هنگ  زک  ياهدنمرش  اب  درک  یهاوخ  هچ  ات 
اهرادرک نینچ  اب  نم ، رب  ياو  وت  وفع  مریگتسد  ددرگن  رگ 

اهرافغتسا گناب  نیا  نم و  نیا  وت  نایاپیب  فطل  نیا  وت و  نیا 
«( اقب  » هداز رقاب  )

***

موصعم هدراهچ  هب 

نمز  نیمز و  رخف  دنتسه  هک  نت  دنچ  نیا  زازعا  هب  ایادخ 
كاپ  موصعم  مان  هدراچ  نیدب  كاخ  بآ و  رواد  يا  وت  قح  هب 

لسر  غاب  ورس  رورس و  رس و  ُلبُس  غارچ  دمحم  رون  هب 
راوسلدلد هاش  نید  رادهپس  راگدرورپ  ریش  یلو  یلع 

تسا  رگاینخ  هرهز  وا  شرع  رد  هک  تسا  ربمغیپ  تخد  وا  هک  ارهز  هب 
نسح  شمان  دوب و  نسح  شقلخ  هک  نمز  راختفا  نسح  قلخ  هب 

الب رب  الب  ار  وا  دوزفیب  البرک  رد  هک  نآ  نیسح  نوخ  هب 
نیقیلاملع  ياسانش  رقاب  هب  نیدباعلاتنیز  هداّجس  هب 

تسا  رویز  ار  شرع  وا  نیلعن  هک  تسا  ربمغیپ  مانمه  هک  دمحم 
افص قداص  حبص  زا  ُدب  نوزفا  شک  افطصا  هضور  لگ  رفعج  هب 

وا تاماقم  ماقم و  برق و  هب  وا  تاقیم  هب  مظاک  ياسوم  هب 
افج ملظ و  هب  ناسارخ  دیهش  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ردق  هب 

تسا  یقّتمدوخ  يابابوچ  نید  ردهک  تسا  یقت  شتعن  هک  دمحم  دهز  هب 
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62 ص :
نیدتهملا  ةوِقن  یقّنلا  یلع  نیقی  لها  ناتسبش  عمش  هب 

يرورپنید  هب  ُدب  نسح  نوچمه  هک  يرکسع  تّذل  رکش  دهش  هب 
مالس  مهیلع  مهیلع ، ٌمالس  مانا  ماما  مئاق  يدهم  هب 

راگدرک يا  دوخ  لضف  هب  يرآرب  راک  دنچ  ارم  ایند  نید و  رد  هک 
سب  یشاب و  وت  نآ  هدنرآرب  سک  هب  ینامن  ار  متجاح  یکی 

ناسخ  زا  دیشک  دیابن  ّتنم  هک  ناسر  ییاجز  نم  يزور  میود 
دوب تراشب  اوفاخت » ّالا   » هب دوب  تراشا  مگرم  هب  نوچ  میس 

كاپ  هتشگ  یگدولآز  مشاب  هک  كاخ  هب  يراپس  منانچ  مراهچ 
هایس  دشابن  رشحم  هوبنا  رد  هانگ  مرشز  میور  هک  نآ  مشش 
نم  لامعا  يوزارت  دبرچب  نم  لاح  نیرتوکین  هب  متفه  هب 

عزج  ندومن  دیابن  ار  نابز  عزف  میب  ماگنه  هب  متشه  هب 
تشهب  مّرخ  ياهرد  دندنبن  تشز  رادرک  هب  نم  رب  هک  نآ  مهن 

لغ  دنب و  زا  مدازآ  ندرگ  دوب  ُلپ  يالاب  ریس  رب  هک  نآ  مهد 
دشک هنارک  رب  وت  فطل  ارم  دشک  هنابز  خزود  وچ  کی  هد و 

باوج  لاؤس و  ناسآ  نم  رب  دوب  باسح  رد  دوب  تعرس  وچ  ود  هد و 
تشپ  يوس  زا  دیان  مپچ  تسد  هب  تشرد  ياههمان  نآ  هک  هد  هس و 

ارم نت  هدراچ  نیدب  یشخبب  ارجامیب  هک  نآ  نیمراچ  هد و 
( یفسوخ ماسح  )

***

بر ای 

ایربک هاگرد  هب  میروآرب  یتسد  بِجَتسا  ینوعْدا  توعد  هب  رگا  تسا  تقو 
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63 ص :
اج تفاین  ملاع  زکرم  طیسب  ردناک  روفَغلا  اَنا  ّینا  هطقن  قح  هب  بر  ای 

اجر هیاریپ  تداعس و  هیامرس  تسه  هک  اوُطنقَتال  تیآ  قح  هب  بر  ای 
ادتبا زا  حول  رب  وت  مان  شقن  تسب  واک  نُک »  » ياشگلکشم هماخ  قح  هب  بر  ای 
اجک ات  دوب  اجک  ناک ز  تسین  موهفم  وا  ردق  دیجمت  هک  شرع  قح  هب  بر  ای 

اجک زا  شوه  دوبن  ار  شوگ  هک  مدنآ  وا  خفن  هب  روص و  بحاص  قح  هب  بر  ای 
اُکب زا  یلاخ  دوبن  ناشمشچ  فوخ ، زک  كاپ  نایبوّرک  هدید  بآ  هب  بر  ای 

اطع ياهدرک  دوخ  ترضح  بیبح  رب  ناک  لیبسلس  مینست و  رثوک و  قح  هب  بر  ای 
امن ار  كاخ  وا  منبش  ضیف  بش ز  ره  دسریم  هک  ناراهب  ربا  قح  هب  بر  ای 

ایح هدرپ  سپ  هدنام  سورعون  نوچ  بیلدنع  مرش  زا  هک  هچنغ  قح  هب  بر  ای 
ابص مه  دیاشگب ز  ناربلد  فلز  نوچ  مدهبمد  هک  لبنس  هّرط  بات  هب  بر  ای 
اون دشکرب  نمچ  يور  لگ ز  يوب  رب  رحس  ره  هک  قشاع  لبلب  زاس  هب  بر  ای 
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64 ص :
ادا ار  لیزنت  تمکح  دزم  رجایب و  دناهدرک  هک  مّظعم  يایبنا  هب  بر  ای 

ادخان دنحون  وچ  هنیفس  رد  هک  اهنآ  یقّتم  موصعم  هدراچ  قح  هب  بر  ای 
انز تمهت  زا  شحاوف و  ّتلز  زا  دوب  كاپ  هک  میرم  تّفع  قح  هب  بر  ای 

ایر ههبشیب و  وت  لوسر  مدقم  رد  درک  فرص  هک  هجیدخ  لام  نسح و  هب  بر  ای 
اجتلا يور  ودب  سدق  ناگزیشود  دناهدرک  هک  تمصع  رداچ  قح  هب  بر  ای 

اور وت  فطل  دنک  هک  یتجاح  هب  بر  ای  تسوا  نیرق  تباجا  هک  یتوعد  هب  بر  ای 
اطع ام  يریگن ز  زاب  ینک و  تمحر  سب  ام و  ینام و  وت  هک  نامز  نآ  رد  بر  ای 

ازج یهدیم  لمع ، ِطرش  هب  رگا  ار  ام  میتبوقع  میلا و  باذع  بجوتسم 
انَع نآ  رد  دشابن  وت  تیانع  را  هآ  دنک  ام  یکاخ  بلاق  عادو  ناج  نوچ 
اجتلم وت  ماع  تمحر  تسه  تسین  رگ  باوث  بجوم  یلمع  ار  ماسحنبا » »
ابَه نم  دیما  نکم  اجّرلایهتنم  ای  تسوت  ياهتنمیب  تمحر  هب  نم  دیما 
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65 ص :
يرولامرکا  اندّیس ، هیلع ، اّولص  تسین  مامت  دّمحم  دوردیب  وچ  توعد 

( یفسوخ ماسح  )
***

اهتنمیب تمحر 

شخبب  اهتنمیب  تمحر  هب  سپس  ار  ام  شخبب  ام  هب  ار  ناهج  لها  هانگ  بر ! ای 
شخبب  ام  راوازس  تسین  هچ  نادب  ار  ام  تتمحر  راوازس  میاهن  ام  دنچره 

شخبب  اعد  لاح  نک و  اطع  مه  قیفوت  ینک  اعد  رگ  منک  باجتسم  هک  یتفگ 
شخبب  المرب  يرثا  ام  ياعد  رب  مه  تساعد  هر  ّدس  هک  هانگ  نآ  زا  رذگب 

شخبب  اطخ  میوگب  وت  اب  هک  متسیک  دوخ  نم  هنرو  تسا ، رما  تباجا  اعد ، زا  دصق 
شخبب  امنسگرن ، بکاوک  نیدب  ینعی : کلف  سگرن  زا  رپ  غاب  هب  یبش  ار  ام 

شخبب  ابص  میسن  فطل  ضیف  هب  ار  ام  دیما  لگ  اهلد  نشلگ  هب  دفکشب  ات 
شخبب  ایریب  نخس  نیدب  اطخ ، دش  رگ  سب  درک و  رورغم  وت  وفع  دیما  ار  ام 
شخبب  اهراب  ام  هب  هک  نانچ  ياهدیشخب  ام  مرج  دوبن ز  وت  تشذگ  نیلوا  نیا 
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66 ص :
شخبب  اونیب  ره  هنیس  زوس  هب  ار  ام  میسر  رگم  ییاون  هب  نارگید  وچمه  ات 

شخبب  افص  دوخ ، تفرعم  رون  هب  بر ! ای  تیصعم  گنز  زا  دش  هریت  هک  ام  ياهلد 
شخبب  افو  قیرط  ناورهر  هب  ار  ام  میاهداتف  تداعس  ناوراک  را ز  رود 

شخبب  ازج  زور  هقباس ، نسح  هب  ار  ام  میدماک  میدوبن  تسخن  زا  هدولآ 
شخبب  اهبرپ  رهگ  هدراچ  هب  ار  ام  مشچ  رگا ز  میدناشفن  یتمادن  کشا 
شخبب  ایبنا  هش  يوربآ  هب  ار  ام  هانپ  درب  یعیفش  هب  یسک  ره  هک  يزور 
شخبب  ایلوا  هش  ماع  فطل  هب  ار  ام  میتسین  هموحرم  تّما  صاوخ  زا  رگ 

شخبب  اسنلاریخ  تمرح  هب  ام  ریصقت  تساهدیما  تیالو  تیب  لها  ار ز  ام 
شخبب  یبتجم  نسح  تفأر  هب  ار  ام  دش  هریچ  سفن ، هیواعم  ام  هب  مریگ 
شخبب  ابع  لآ  سماخ  هب  ام  نایصع  مینک  ادتقا  میلس  لقع  نیسح  رب  ات 

شخبب  افش  مراهچ ، ماما  هیاس  رد  میتلفغ  رامیب  همه  نوچ  باش  خیش و  زا 
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67 ص :
شخبب  اخسدمحا  رقاب  ملع  هب  ار  ام  دش  روصق  ام  زا  تفرعم  ملع و  هار  رد 

شخبب  اطعردیح  قداص  دهز  هب  ار  ام  میرپسن  هار  افص  قدص و  قیرط  زج  ات 
شخبب  ایب  رفعج ، یسوم  ملح  هب  ار  ام  میور  نورب  ات  نت  سبحم  يانگنت  نیز 

شخبب  اضر  سدق  تحاس  هب  ام  نایصع  میاهداتف  ایند  تبرغ  هب  را  تبرق  زا 
شخبب  یقَتُْرم (1)  لمع  ملع و  هب  یقت  ینعی  دوج  رهپس  نآ  داوج  يوربآ  هب  ار  ام 

شخبب  ایمیک  رظن  نید ، هار  هب  ار  ام  یقن  نید ، هاش  ابقنلادّیس  هب  بر ، ای 
شخبب  اطعلاوذ ، يرکسع  قح  هب  ار  ام  تسام  مرج  رتنوزف ز  وت  تمحر  دنچره 

شخبب  اولبحاص  يدهم  هب  مرکلااذ  ای  اطخ  زج  هب  يدیدن  هچرگا  ام  يرمع ز 
شخبب  ایقشا  متس  زا  دش  یفطصمیب  قشع  قاِربنوگلگ  هک  هقیقد  نادب  ار  ام 
شخبب  افج  روج و  هر  زا  دش  یضترمیب  یلدرپ  نادیم  لدلد  هک  یمد  نآ  رب 

شخبب  البرک  هش  میرح  رد  درک  ور  قشع  فاق  ياقنع  هک  هقیقد  نادب  بر ، ای 

. دنلب عیفر و  یقَتُرم : - 1 - 1
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68 ص :
شخبب  المرب  مرح  يوس  هب  دش  هاشیب  نید  هاش  ریس  کلف  حانجلاوذ  هک  ینعی 

شخبب  ازفمغ  ربخ  ناز  دندش  فقاو  تیب  لها  هک  تعاس  هقیقد و  نادب  بر ، ای 
( ینادمه رباص  )

***

یلاعتيراب تاجانم  رد 

نک  زاب  ملد  رب  تفرعم  رد  نک  زار  مرحم  ارم  یهلا 
وت يالآ  دیاتسب  هک  ینابز  وت  ياسانش  دشاب  هک  هد  یلد 

ياهدرک  مرتحم  مدوخ  لضف  هب  ياهدرک  مرک  لوا  رد  نم  اب  وچ 
تسوت  هب  مدیما  تلاح  ود  ره  رد  هک  تسخن  يدرک  هک  نک  نامه  رخآ  رد 

دیرفآ ناج  داد و  میدنمدرخ  دیرفآ  ناگیار  ارم  تفطل  وچ 
ریذپرد ناگیار  ارم  تلضف  هب  ریگتسد  مدوخ  فطل  هب  رخآ  مه 

ماهشوخ  هد  شیوخ  نمرخ  زا  مه  ماهشوتیب  دازیب و  هک  یناد  وچ 
وت هب  میوزرآ  نم و  دیما  وت  هب  میوربآ  يا  مبآ  ربم 

دنبم یتسبن  زگره  هک  ار  يرد  دنسپان  هدرک  زا  نم  يور  هب 
نارم  مشیوخ  ِفطل  رد  زا  رهق  هب  نارم  مشیپ  میور ز  هب  تمحر  ز 

؟ ینک در  ماوت  رگ  مدریذپب  هک  ینکفب  ماوت  رگ  مدریگرب  هک 
ارم دریذپ  ردناک  هرهز  ارک  ارم  دریگنرب  وت  فطل  رگا 

تسرف  یلیلخ  دمآ  شتآ  رذگ  تسرف  یلیلد  مهار  تسا  فوخم 
تسازس  وت  تمحر  زا  هک  نک  نآ  وت  تسازج  ار  ازسان  نیا  خزود  رگا 

شیوخ  ّیمیرک  هار  راذگم  وت  شیوخ  یمیئل  زا  مهریب  را  نم 
ارم ياههدرک  مرک  زا  شخبب  ارم  ياطخ  شکرد  وفع  طخ 
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69 ص :
ماهدرک  نم  هچنآ  رایم  میور  هب  ماهدرپیب  هک  نم  هدرپ  ردم 

وربآ ار  همانهیس  نیا  زیرم  يوشب  ار  مرتفد  مرک  بآ  هب 
راگدرورپ يراگزرمآ و  وت  راگدرک  يا  مراکهنگ  نم  رگا 

تسا  شیاشخب  وت ، وفع  مدیما ز  تسا  شیالآ  هچرگ  نم  ياپارس 
( یفسوخ ماسح  )

***

تایعابر اهیتیبود و 

میلک  احیسم و  اب  هدوب  هک  تسا  نآ  میرک  دنوادخ  يا  نم  اب  وت  راتفر 
میلح  يروفغ و  یمیحر و  هک  سب  زا  نم  زا  یهانگ  ياهدیدن  هک  ییوگ 

***
مرگید  ياج  تسین  نیا  زا  ریغ  مرد  نیز  یناوخب  رو  ینارب  رگ 

منزیم  رپ  تاهناخ  ماب  درگ  منزیم  رد  رب  هقلح  ار  تاهناخ 
***

ماهدروآ  هانگ  راب  هتفر و  فک  زا  رمع  ماهدروآ  هایس  يور  ترد  رب  اهلاراب 
ماهدروآ  هار  هدرک  مگ  نم  دوخ  اب  ینشور  اوطنقتال »  » هیآ نکیلو  تسا  کیرات  هار 

***
زونه تسه  مشتآ  رد  هنگ  لعن  دص  زونه  تسه  مشهاوخ  عبط  هب  رمع و  دش 
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70 ص :
زونه تسه  مششخب  دیما  تسود  زا  رذع  هن  تسا و  هدنام  هبوت  يور  هن  هک  نآ  اب 

***
زاین يور  تهگرد  هب  ار  همه  ایشا  زاب  همه  ناقلخ  هب  تتیاده  باب  يا 
زاب وت  هب  میآ  هر  منک  طلغ  دنچره  يور  وت  هب  مرآ  هانگ  منک  دنچره 

***
شخبب  وت  بر  ای  هانپیب  زجاع  رب  شخبب  وت  بر  ای  هایسور  هدنب  رب 

شخبب  وت  بر  ای  هانگ  منک  هچره  نم  يوشن  زگره  لولم  اطع  وفع و  زا 
***

دشاب مزار  ياشگ  هرگ  وت  دای  دشاب  مزامن  هلبق  وت  يوربا 
دشاب مزاین  هب  تمشچ  هشوگ  رگ  زاین  يور  منکفرب  ناهج  ود  ره  زا 

***

يدنمتجاح تایعابر 

(1)
ییوت  تاجانملاعماس  هک  هَّللا  ییوت  تاّمهملایفاک  هک  هَّللا 

ییوت  تاجاح  هدنرآرب  وفعلاوذ و  لاح  همه  ردناک  رآرب  ارم  تاجاح 
(2)

دوب رایسب  ياطخ  زا  هیس  مزور  دوب  رادقم  نوزف ز  مطلغ  بر  ای 
دوب رافغ  يادخ  رب  همه  مرخف  یسک  هب  مراختفا  تسین  همهنیا  اب 

(3)
دشاب يراظتنا  رد  ارت  نارفغ  دشاب  يراکهانگ  را  نم  وچ  بر  ای 
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71 ص :
دشاب يرای  غارس  رد  هک  رای  نوچ  ددرگ  ناراک  هانگ  یپ  توفع ز 

(4)
دوبن رادهگن  متنحم  تدش و  رد  دوبن  رای  مزگره  وت  زج  هب  هک  نآ  يا 

دوبن راکددم  ماوت  زج  مداتفا و  تاجن  هار  دب  هتسب  هک  اههکلهم  رد 
( هاشیلع یفص  )

***

ینامیشپ تایعابر 

(1)
امنب دشاب  تاجن  وا  رد  هک  یهار  اشگب  میور  هب  يرد  مرک  بر ز  ای 

ام لد  زا  رب  تسه  هچره  وت  دای  زج  مرک  هب  نک  ناهج  ود  ره  زا  مینغتسم 
(2)

ارم شخب  اطخ  مرج و  اعد  لاح  زا  ارم  شخب  اعد  لاح  مرک  بر ز  ای 
ارم شخب  یضترم  یلع  هب  بشما  يدیزرماین  ارم  رگا  بشما  ات 

(3)
همه  میهانگ  قرغ  مرک  رحب  يا  همه  میهانپیب  هک  يددم  بر  ای 

همه  میهایسور  هک  يرظن  ام  رب  ناهیسور  يدیفسور  ثعاب  يا 
(4)

نک  مدابآ  بارخ  هنگ  متشگ ز  نک  مداشلد  شیوخ  لضف  هب  وت  بر  ای 
نک  مدازآ  متشگزاب  مدرک و  دب  يدنچ  کی  وت  هگرد  زا  متخیرگب 

(5)
ملعفنم  دوخ  شیپ  هانگ و  هدرک  نم  ملجخ  رشحم  فص  ردنا  نکم  بر  ای 

ملد  هب  دشابن  دیّما  وت  ریغ  نوچ  امنب  یمحر  شخبب و  ناهج  ود  ردنا 
(6)

تسایگ  گرب  کی  وت  تیانع  شیپ  رد  تسارحص  ارحص  هچ  زا  قیالخ  نایصع 
تسایرد  ایرد  وت  تمحر  هک  تسین  مغ  تسا  یتشک  یتشک  ام  هانگ  دنچره 

( ریخلاوبا دیعسوبا  )
***

مهایسور  مدیپسوم  ناهانپیب  هانپ  يا  یهایسور  مرج  هب  مناگژم  هب  دطلغیم  کشا 
مهانگ  ینامیشپ  کشا  زا  دیاش  میوشب  ات  مناشف  ینامیشپ  کشا  ناگدید  زا  بش  زور و 

***
متسد  دریگب  تسا  دیما  وت  فطل  متسدرک  ناهج  هلمج  هنگ  نم  رگ 
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متسه  نونکاهکهاوخمنیا  زا  رتزجاع  مریگ  تتسد  زجع  تقو  هب  هک  ییوگ 

***
تسین  یهانگ  نیمز  نآ  رد  وت  رهم  ریغ  هب  ربز  ریز و  مینک  ار  لد  عرزم  هک  رگا 

تسین  یهایس  همان  یکی  ریغ  تسد  هب  نامتعاضب  زا  میرآرب  وچ  رس  كاخ  ز 
***

دوش نایع  کیاکی  میاهدرک  هک  اهنآو  دوش  ناهن  ام  نت  كاخ  ریز  هک  يزور 
دوش ناهج  نآ  رفس  مزاع  هک  مدنآ  ار  هدنب  ياشخبب  شیوخ  لضف  هب  ّبر  ای 

***
دناوخب تادرف  هک  هن  دنارب  زورما  ترگ  دنارب  رای  ار  وت  هک  یشابن  دیمون  هله 

دنامرن ار  یلد  ار و  ناهج  ود  ره  دهدب  دشخبب  روم  یکی  هب  نامیلس  کلم  یگلمج 
***

تسا  زاین  يور  وت  رد  رب  ار  همه  ملاع  تسا  زاب  وت  هار  یلو  هتسب  اجهمه  زا  هر 
تسا  زاب  وت  ناسحا  رد  رب  معمط  مشچ  اّما  تشیاشخب  قیال  مین  دنچره 

***
میاهَّللا  ّالا  هلا  هدنیوگ ال  میاهَّللا  هگرد  فیعض  دبع  ام 
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میاهَّللادبع  نب  دمحم  دعب  زا  هوک  وچ  هدنیاپ  لآ  یلع و  طخ  رد 

***
نم  هن  ینار و  وت  هن  ار  ناهج  لامآ  بسا  نم  هن  یناد و  وت  هن  ار  نارگ  رمع  نیا  ردق 
نم  هن  ینام و  وت  هن  رخآ  هک  شاب  ربخاب  ینک  حون  دصود  رمع  ادخ  فطل  زا  مریگ 

***
دنکن تباسح  زور  هعقاو  زا  لفاغ  دنکن  تبارخهناخ  عمط  صرح و  نک  یعس 

دنکن تباوج  بابرا  هک  شاب  نانچنآ  لآ  دمحا و  يرکون  زا  ینزیم  مد  هک  يا 
***

وت نم و  هاوگ  تسه  وت  نم و  وضعوضع  وت  نم و  هانگ  دنجنسب  هک  رشحم  زور 
وت نم و  هالک  داتفا  هکرعم  سپ  رد  ناما  طخ  دسرن  دمحم  لآ  زا  رگا 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  همانگوس  مود : شخب 

عیقب اب  زارمه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  اب  اونمه  لصف 1 :

ادخ تآرم 
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  همانگوس  مود : شخب 
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عیقب اب  زارمه  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  اب  اونمه  لصف 1 :

ادخ تآرم 
غیرد  يا  دش  ایلوا  هاش  بلق  اسآهلال  غیرد  يا  دش  ایبنالا  متخ  زوسناج  متام 

غیرد  يا  دش  ارسمتام  یملاع  تبیصم ، نیز  تسود  برق  هاگراب  ریفس  ایند  زا  تفر 
غیرد  يا  دش  اپ  هب  رسکی  مغ  نافوط  نیمز ، رد  نیملاع  لوسر  غاد  زا  دیرگ  نوخ  نامسآ ،

غیرد  يا  دش  یضترم  مشچز  يراج  مغ ، کشا  شوگ  هب  ارهز  هلان  يادص  بشما ، دسریم 
غیرد  يا  دش  ادخ  تآرم  كاخ ، باقن  رد  همطاف  دوجو  عمش  دش  بآ  مغ ، شتآز 

غیرد  يا  دش  ادف  وا  تعیرش ، يایحا  رهب  لاس  هس  تسیب و  تدم  رد  مغ ، جنر و  هدید  هکنآ 
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78 ص :
غیرد  يا  دش  ازع  کشا  زا  ییایرد  یظفاح »  » نید دیشروخ  متام  رد  نارتخا ، كاپ  مشچ 

***
( یظفاح نسحم  )

زوس رگج  غاد 

بشما  هدش  ملاع  هدید  یمغز  نایرگ ، بشما  هدش  متام  مغ و  جنر و  هماگنه 
بشما  هدش  مدمه  هدز  ادوس  لد  نیا  اب  ناگژم  بل  رب  دسر  هک  مکشرس ، گنهآ 

بشما  هدش  مّرحم  هام  ونز  هکنآ  ای  نیا  تسا  رفص  هام  رخآ  بش  نایاپ 
بشما  هدش  متاخ  ربمغیپ  تلحر  نوچ  متامز  درک  ناهن  شیوخ  خر  باتهم ،

بشما  هدش  مخ  یلع  ارهز و  دق  لخن  راربا  دّیس  یبن  زوس  رگج  غاد  زا 
بشما  هدش  مهرد  خر  اب  نحم  ز  نودرگ ، مغ  نیا  زا  ندروخ  رگج  نوخ  کلف ، راک  دش 

بشما  هدش  مظعا  هَّللا  لوسر  گوس  رد  رسای »  » لد نوخ  هقرغ  ناهج ، يامیس 
***

«( رسای  » يرات دومحم  )

هنیدم رهش  يا 

رارسا هنیجنگ  هدش  ناهنپ  وتكاخ  رد  راهطا  نفدم  ییوت  هک  ربمیپرهش ، يا 
***
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ینامز  رود  ره  هب  زارفارس ، ياپرب و  یناهج  ناج  ادخ  رون  هگمارآ 
یناگمه  بلق  یکاپان  هدنیوش  یناکم  تسین  وت ، تبرت  زا  رتهزیکاپ 

يرون  تیآ  زا  رپ  هک  هنیدم ، رهش  يا  راّفغ  تیآ  نوچ  وت  شوغآ  رد  تسهتفخ 
يروضح  داعیم  هک  میباتش  وت  يوس  يروط  يداو  رگم  راونا ، همهنیا  اب 

يروفغ  دنوادخ  تایآ  هنییآ 
تسا  نیبم  نآرق  هدرپارس  وتكاخ  راداد  تمحر  ِرَد  ّیمالس و  باب  نوچ 

تسا  نیشنهدرپ  ترب  هب  تّوبن ، دیشروخ  تسا  نیرب  شرع  رگم  وت  كاپ  تبرت  نیا 
تسا  نیما  لیربج  ِطبْهَم  تمرح ، باب 

رسارس وت  عیقب  هدنبات ، رتخاُرپ  راّوُز  وت  يوس  ناهج ، فارطا  دنیآ ز 
ربمیپ طبس  یلع ، روپ  نسح ، تساجنیا  رّونم  داّجس  رکیپ  زا  دَُوب  اجنیا 

رگید رهوگ  دص  قداص و  مه  رقاب و  مه 
مدیچ  وت  ناوضر  هضور  زا  لگ  رایسب  راهطا  هگلزنم  وت  رهمُرپ  نماد  يا 

مدید  وت  دیشروخ  وت ، رون  مرح  رد  سب 
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80 ص :
مدینش  وت  ناذا  وت ، لالب »  » دای اب  مدیسرب  شروضحهک  ناشخر ، بکوکسب 

؟ هنیدم رهش  يا  وت ، يارآلد  هام  وک  رادربخ  کیل  مدشن  تناهن  زار  زا 
؟ هنیفد هتشگ  اجک  هتسکشب  رهوگ  نآ  هنیرق ؟ لثمیب و  لگ  نآ  وک  همطاف ، وک 

هنیس  هب  تسه  ار  وت  هک  اهمغ  هچ  ياو ، يا 
؟ ردیح رسمه  نسح و  نیسح و  مام  وک  رادازع  غاد  نیزا  دمحا  دَُوب  رشح  ات 
؟ رواد تمصع  دش  هچ  اهاط و  هعضب  وک  رتهب  رتالاو و  رترب و  نانز  هلمجزا 

رثوک تیآ  یلع  نکر  یبن ، تخد  وک 
وا زا  رثا  متسجن  و  ار ، اجهمه  متشگ  راودا  همه  رد  رشب  زورفالد  تاکشم 

؟ ونیم نبلگ  نآ  دش  هچ  هنیدم ، رهش  يا 
ولهپ هنیس و  ارو  دنتسکش  هک  اجنآ  وک ؟ وا  نسحم  هگلتق  نآ  هگرد و  نآ 

شوغآ  رد  شیتفرگ  هک  هنیدم  كاخ  يا  راوید  رد و  زا  وا  هلان  مونش  ییوگ 
شوماخ  وت  ياهمغ  هلعش  دوشن  زگره  شولهپ  هنیس و  نآ  هتسکشب و ، لد  نآ  اب 

شوگ  هدب  و  اناسح »  » رعش ملق  نکشب 
***

«( ناسح  » نایچیاچ )

! لگ غاب  کی 
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81 ص :
! عیقب ایتوت  کلَم  مشچ  هب  وت  كاخ  يا  رامسم  بل  زا  يونش  ار  وا  هّصق  ات 

تسا  هتفرگ  اج  وت  نماد  هب  لگ  غاب  کی  عیقب ! ایربک  مرح  زا  رتمرتحم  يا 
دهدیم تسد  زا  لد  کشا ، ياههرطق  اب  عیقب ! یفطصم  هدزنازخ  نشلگ  زا 

! وزرآ غاب  ندش  نازخ  دهاش  يا  عیقب ! اپ ، وت  میرح  درگ  هک  نآ  دراذگب 
تسهمطاف  ناماد  یکاپ  هب  وت ، شوغآ  عیقب ! اشگ ، بل  دوخ  هّصغ  ياههّصق  رب 

تسا  هتسب  شقن  وت  رتفد  گربگرب  رب  عیقب ! ادخ  ّیلو  راهچ  تبرت  يا 
یضترم  کشا  بش و  توکس  وت و  كاخ  عیقب ! اههلال ، مغ  ثیدح  نوخ ، طخ  اب 

! عیقب ارجام ، نآ  تیاکح  وگب  ام  اب 
***

( یمیعن دّمحم  )

عیقب ياهبش 

عیقب  دراد  ادخ  بوبحم  راچ  اج ، کی  هک  نوچ  عیقب  دراد  اجک  ییاتمه ، نأش و  مه  ناهج ، رد 
عیقب  دراد  یبتجم  رقاب ، داّجس و  قداص و  لوتب  دنبلد  روپ  لوسر و ، نامشچ  رون 
عیقب  دراد  ابع  لآ  نت  جنپ  نآ  زا  نت  کی  ابع  لآ  تقلخ  ِنُمی  ملاع ز  دش  قلخ 
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عیقب  دراد  اههچ  رگنب  نیدباعلانیز ، تسه  زار  بارحم  مرحم  ناگدادلد و  مدمه 

عیقب  دراد  ایبنا  لامک  لضف و  ثراو  لوسر  ملع  رقاب  نآرق ، تایآ  لصاح 
عیقب  دراد  اوشیپ  سیئر و  ار ، شناد  نید و  قح  ماکحا  رشان  دّمحم ، لآ  قداص 

عیقب  دراد  اهب  نیگنس  رهوگ  شکاخ  هک  سب  دنک  ینیگنس  خرچ  رب  نیمز  دیآ ، رظن  رد 
عیقب  دراد  افص  رون و  فجن  ناویا  وچمه  غارچ  کی  درادن  رهاظ  رد  تسا و  کیرات  هچرگ 

عیقب  دراد  امس  ضرا و  تقلخ  زا  اهزمر  ناشکهک  اجنیا  رد  بش  شوگ  هب  دیوگ  اهزار 
؟ عیقب دراد  ایلوا  مارتحا  ساپ  هک  ای  توکس  قرغ  بش  تسا و  تام  هم  ناریح و  نارتخا 

؟ عیقب دراد  ازع  ای  ناشیرپ ؟ وسیگ  بش  هدرک  نت  راچ  نیا  نفدم  رب  نانکاوجن  اههیاس 
عیقب  دراد  اههیرگ  اههلان و  شتوکس ، رد  درذگب  اجنیا  زا  سک  ره  دنز  شراوید  هب  رس 

عیقب  دراد  یفطصم  نانمشد  زا  اههوکش  ناشّدج  میرح  زا  دنرود  دنموصعم و  راچ 
عیقب  دراد  انشآ  نارئاز  اب  اههتفگ  نامز  رود  ره  هب  ار ، ملاظ  موکحم  دنکیم 

عیقب  دراد  ادن  نیا  دیآ ، زاب  يدهم  هک  ات  ار  مولْظَْملا  اَنا  گناب : اهربق ، نیا  زا  ونشب 
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عیقب  دراد  ایربک  لالج  دش ، ناریو  هچرگ  شومخ  ددرگیمن  قح  رون  هک  تباث ، دوش  ات 

عیقب  دراد  البرک  لامج  مغ  رابغ  رد  تسا  مدمه  ارهز  کشا  اب  نینَبلاُما  هلان 
عیقب  دراد  اوزنا  دیاین ، مرحمان  هک  ات  همطاف  ریسم  اهبش ، دوب ، اجنیا  ناسح »  » نوچ

«( ناسح  » نایچیاچ )
***

ناهن زار 

! عیقب يا  تنارئاز  اب  وگب  ار  ارهز  ياج  عیقب ! يا  تنابز  زا  یشوماخ  رهُم  اشگرب 
! عیقب يا  تناج  مارآ  نآ  هدیباوخ  اجک  رد  وگب  ام  اب  رگنب و  ار  ام  نایرگ  هدید 

! عیقب يا  تنابز  زا  یشومخ  رهُم  نیا  نکشب  هدب  ام  ناشن  ار  ام  هدرکمگ  نک ، فطل 
! عیقب يا  تناتسآ  كاخ  رس ز  مرادنرب  دبا  ات  ارهز  ربق  زا  ناشن  نم  رب  یهد  رگ 

! عیقب يا  تناحتما  زا  يدمآ  نوریب  بوخ  سکچیه  اب  وگم  بلطم  نیا  ِزار  الوم  تفگ 
! عیقب يا  تناتساد  زا  وگب  ام  اب  لقاال  المرب  يزاس  هک  الوم  زا  نذا  يرادن  رگ 

! عیقب يا  تنامهیم  لاح  ار ز  ام  ربخ  ِهد  وت  نامهم  دش  هتسکشب  يولهپ  اب  همطاف 
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! عیقب يا  تناهن  زار  رگم  دزاس  المرب  نامزبحاص  ات  هک  ورسخ  لد  هب  دراد  وزرآ 

( داژن ورسخ  دّمحم  )
***

تسا عیقب  اجنیا 

تسعیقب  اسآکشم ، يوبربنع  كاخ  نیا  تسعیقب  اجنیا  رون  رهش  نایهار  يا 
دراد هتفهنب  ناهن  ّرس  دصود  اجنیا  دراد  هتفگان  ناتساد  نارازه  اجنیا 

تسعیقب  كاردا  لقع  ّدح  نوریب ز  تسعیقب  كاخ  نیا  رد  سب  اهرگج  زوس 
تساجنیا  ربص  خلت و  رهز  اب  نیجع  شکاخ  تساجنیا  ربق  ار  قح  نییآ  هنییآ 

دراد هشوگ  ره  رد  هبعک  میطح و  نکر و  دراد  هشوتهر  ادخ  شرع  ات  كاخ  نیا 
تساجنیا  تبرغ  نزح و  رهد  کی  ین ، رهش  کی  تساجنیا  تبرت  ار  يدمرس  قشع  رامیب 

تسزاب  هار ، نامحر  شرع  ات  نیمز  نیا  زا  تسزارط  مدآینب » انمّرک   » هب اجنیا 
تساجنیا  رثوک  راسهمشچ  رون و  راهنا  تساجنیا  رهوج  ار  قح  ّرس  قشع و  نامیا و 

اجنیا تسارهز  تبرت  اب  نیرق  شکاخ  اجنیا  تسایوپ  یعجرا »  » جورع حور 

تسا عیقب  www.Ghaemiyeh.comاجنیا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


85 ص :
تساجنیا  رد  الوم  بش  هودنا  ینزح ز  تساجنیا  رد  ارهز  هعقب  يوب  يرطع ز 

وک نامزبحاص  يدهم  ارهز ، دنزرف  وک  ناهج  نیا  ِناهن  رارسا  ياناد 
؟ هنابش نفد  زا  هگآ  دشاب  هک  نآ  وک  هناشن ؟ دراد  ناشنیب  ره  زا  هک  نآ  وک 

دیوگب یلین  تروص  زا  لد  زوس  اب  دیوگب  یلیس  زا  کشا و  دزیر  هک  نآ  وک 
دیوگب رهوگدب  مصخ  يافج  زا  ات  دیوگب  ردام  یفخم  رازم  زا  ات 

رادرب رامیب  ندرگ  زا  لُغ  ریجنز و  راداد  قاّلخ  تّجح  يو  قح ، تسد  يا 
«( لصاو  » ناگدازآ دّمحم  )

***

بیرغ ضغب 

! عیقب ادیپان  ياهمغ  هنیرید  مدمه  عیقب ! اهییانشآ ، راید  ِدابآتبرُغ 
! عیقب ینعم  ار  درد  ياههژاو  مامت  يا  دننکیم  يرارقیب  مه  اههظحل  یّتح  وت  رد 

! عیقب الاپنوخ  مشچ  تهاگن  سوناف  عمش  زوسهنیس  ياهغاد  تیاههچوک ، شرف  گنس 
! عیقب احطب  رتشگنا  رد  هدنام  ینیگن  نوچ  یبرثی  رهش  ياهییانشور  رولب  وت 
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! عیقب اوآ  دنک  تبرغ  نیا  رد  ات  وک  يرجنح  لوسر  لآ  یمولظم  اهنرق  اب  ادصمه 

! عیقب الوم  ییاهنت  ات  قشع ، ات  ادخ ، ات  دربیم  ار  ام  ياهلد  وت ، ياهمغ  تعسو 
! عیقب ارهز  متام  بیرغ  ضغب  ولگ  رد  تشاد  هک  بش  نآ  تفگ  وت  اب  ار  شایمولظم  هّصق 

! عیقب ارآناهج  دیشروخ  دُربیم  یترسح  توکس  ِدرس  بش  رد  اهیگریت  موجه  رد 
! عیقب ادیش  لد  ملاع  کی  هاگترایز  يا  كاپ  ياهناج  هدرکمگ  وزرآ ؛ تشهب  يا 

؟ عیقب ایآ  ترطاخ  زا  تشذگ  ناشاهمغ  حرش  یلع  لآ  رب  تفر  تواقش  لیا  زا  هچنآ 
! عیقب اْربَغ  هنییآ  رد  رون  هوکش  يا  ینشور  رهپس  زا  دیشروخ  جنپ  رازم  يا 

! عیقب اجنآ  دز ، كاچ  نابیرگ  اجنآ  مه  ربص  ریت  جامآ  دش  ربص  ماما  كاپ  نت  ات 
«( هتفشآ  » هداز لوسر  رفعج  )

***

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  يازع  رد  لصف 2 :

متام حرش 
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بشما  رات  ماش  زا  تسا  هدیدرگ  هریت  مزور  هک  بشما  راگزور  يافج  زا  نوخ  زا  رپ  مراد  یلد 

بشما  رادبآ  غیت  روج  رهز و  نم ز  میوگ  هچ  مدرم  يا  مخز  کی  زا  مراد  لد  رد  مخز  نارازه 
بشما  راپسهر  دش  یلع  اوأملاّتنج  يوس  هب  ردیح  كرات  قشنُم  تشگ  تدابع  بارحم  هب 

بشما  رابکشا  مشچ  ود  اب  يراهبون  ربا  وچ  اّما  ردپ  غاد  زا  دنلان  یبتجم  نیسح و 
بشما  راوشوگ  نک  ناج  شوگ  رد  نم  دنپ  رُد ، نوچ  هک  گرم  زا  لبق  دومرف  یضترم  ّتیصو  نیا  ار  نسح 

بشما  راسگمغیب  سکیب و  منیسح  دیرگیم  هک  يرادرب  تسد  ادابم  ناج ، نیسح  زا  ناج  نسح 
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بشما  راگدای  ّتیصو  نیا  نم  زا  وت  اب  دنامب  شاب  منیسح  رای  البرک  رد  مه  وت  ملضفلاوبا ،

بشما  رابغ  نانآ  خر  رب  تبیصم  نیا  زا  تسشن  دندید  ردپ  غاد  رگد  راب  ناهج  نامیتی 
بشما  راسمرش  دوخ  هدرک  زا  وا  دشاب  دیاش  هک  يرازایب  دح  زا  نوزف  ار  مجلمنبا  ادابم 
بشما  راهبون  ربا  وچ  نینوخ ، هدید  زا  رابب  يدرک  ربخ  ار  ملاع  داّدح »  » شمتام حرش  هب 

( داّدح سابع  جاح  )
***

بارحم دیهش 

بشما  تسا  رادیدپ  وسره  زا  مغ  بشما  تسا  رابمغ  هفوک  ياضف 
بشما  تسا  رات  نامسآ  نیمز و  ار  هم  يور  هتفرگ  مغ  باحس 

بشما  تسا  راّود  خرچ  ناساره  دنرارقیب  ملاع  تاّرذ  همه 
بشما  تسا  رارسا  ياشفا  بش  دنزادگ  زوس و  رد  كالفا  همه 

بشما  تسا  راوهش  ّرد  ناسب  يراج  لیربج  هدید  زا  گشرس 
بشما  تسا  رابنوخ  هدید  ار  یبن  نابیرگ  رد  رس  امس  رد  کیالم 
بشما  تسا  راگفا  توهبم و  ناهج  شرع  زا  دیآیم  لُتقدَق  يادن 
بشما  تسا  راداد  شرع  نازرل  هک  مجلمنبا  ایآ  دراد  رس  رد  هچ 

بشما  تسا  رارشا  غیت  لیتق  نادرم  هاش  تدابع  بارحم  هب 
بشما  تسا  رارحا  ناطلس  یلع  لمسب  غرم  نوچ  نوخ  كاخ و  نایم 

بشما  تسا  رازلگ  بارحم  نوخ  دندیشک ز  نوخ  كاخ و  هب  ار  تلادع 
بشما  تسا  رادازع  ملاع  همه  مدآ  دنزرف  نیرتهب  يارب 
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بشما  تسا  رادازع  قح  لوسر  تسکشب  قارشا  همیخ  نوتس  ]

بشما  تسا  رانلگ  لصو  قوش  هبعک ز  دنزرف  یباتهم  خر 
بشما  تسا  رای  اب  رادید  بش  اریز  هبعکلا » ّبر  تزف   » اتفگب ]
بشما  تسا  رابررش  زوسرگج و  ارهز  نادنزرف  هآ  نودرگ  هب 

بشما  تسا  راوازس  متام  نیا  رد  درابب  نوخ  رگ  نامسآ  مشچ  ز 
بشما  تسا  راوخمغ  رای و  مغ  ارچ  تسین  یلع  غاد  را  يدالوف »  » ارت

( يدالوف نیسح  )
***

كاخ رب  كالفا 

مینار  هدید  ود  ره  خر  زا  لیس  میناوخ  هیرگ  هب  ایب  لیترت 
هلال  ناسب  لد  هب  تسا  غاد  هلان  تسا و  هیرگ  بش  بشما 

مجلمنبا  غیت  ِتبرض  زا  مج  هساک  هتسکش  ياو  يا 
تفگ  یلع  ای  غیت  براض  نآ  تفکشب  رجف  قرف  وچ  هک  ایوگ 

تشادرب  غیت  فاکش  هک  یقرف  تشاد  رگم  یتباقر  لین  اب 
كاخ  رب  دوب  هداتف  كالفا  كاخ  رد  دوبن  یلع  زور  نآ 

بش  نآ  رد  نامسآ  رد  دیچیپ  بر  ای  ُتُْزف  نیزح  گنهآ 
ایرد قرف  غیرد  تفکشب  ایرد  قرف  غیت  هب  دیدنخ 

داتفا كاخ  هب  یلع  هک  يزور  داد  فک  شایتسه ز  همه  یتسه 
مینار  هدید  ود  ره  لد  زا  نوخ  میناوخ  هیرگ  هب  ایب  لیترت 

هشوخ  هشوخ  مشچ  هشوگ  زا  هشوت  داز  تسام  هیرگ  نوخ 
تسوجیلع  نم  کشا  هرطق  ره  تسوگیلعیلع  نم  هرذ  ره 

تُست  زا  هناقشاع  هلعش  نیا  تُست  زا  هنابز  نابز  هب  ار  ام 
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تخیر  مه  هب  ار  هدید  لد و  شنوخ  تخیمآ  مه  اب  لهج  هنیک و  ات 

قح  هشیر  هدنام  وت  هب  مئاق  قح  هشیب  هشیمه  ریش  يا 
درکیم شخپ  قشع  وت  ناتسد  درکیم  شخب  رون  وت  ياهبل 

تراقفلاوذ  نابز  شودمه  ترارقیب  نابز  غیت  يا 
غیلبت  هدیقع ، رگد  تسد  کی  غیت  اب  داهج  رد  وت  تسد  کی 

دزیم غیلب  ملق  تسد  کی  دزیم  غیت  هصرع  هب  تسد  کی 
هوتسن  داهج  مدود  غیت  اب  هوکشب  داهج  ملق  غیت  اب 

تسا  زیت  ود  ره  وت  ملق  غیت و  تسا  زیچ  ود  وت  تایح  يانعم 
تسا  تایح  ام  تامم  هک  ینعی  تسا  تامم  رد  تایح  هک  ینعی 

ناج  وت  دوجو  ناهج  مسج  رب  نافرع  راقفلاوذ  بحاص  يا 
يدرمدار  هدیقع ، هار  رد  يدرک  داهج  تهج  ود  ره  رد 

داتفا هزرل  هب  تاهنمیه  زا  داتفا  هزره  هار  هب  هک  یمصخ 
وت یتلیضف  زا  ياهنیجنگ  وج  یتقیقح  زا  ياهناسفا 

تسا  بارتوبا  یلو  وت  مان  تسا  بآ  كاخ و  وا ز  رگا  مدآ 
***

( قّدصم یلع  ریما  )

روراب لخن 

بشما  رمقلاّقش  ادخ  ریش  یلع  قرف  دش  هک  بشما  ربز  ریز و  نامسآ  ددرگ  هک  دشاب  اور 
بشما  روراب  یلخن  دادیب ، زا  داتفا  كاخ  هب  دش  نوگلگ  بارحم  نماد  ردیح  قرف  نوخ  ز 
بشما  روهطوغ  نوخ  رد  بارحم  نماد  رد  یلع  رتخادب  ناراکایر  ریوزت  گنرین و  زا  دش 
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بشما  رفس  گنهآ  درک  یناف  راد  نیز  یلع  دادرد  نامسآ  نیمز و  نیب  ادن  نیا  يدانم 

بشما  رشبلاریخ  رس  هب  دز  متام  تسد  ّتنج  هب  دمآ  دورف  ردیح  كرات  رب  ودع  ریشمش  وچ 
بشما  ربخاب  بنیز  تشگ  اباب  لاوحا  زا  وچ  دندروآ  هناخ  يوس  هب  ار  الوم  هک  مدناز  ناغف 

بشما  رحس  ات  تبیصم  زا  موثلک  دادرس  ناغف  ار  دوخ  رجعم  مدنآ  هلان  هآ و  هب  رس  زا  دیشک 
بشما  رگهحون  کی  ره  شیوخ  باب  رهب  ناشیرپ  دندیدرگ  عمج  شناگدازآ  شرتسب  رود  هب 

بشما  رت  کشخ و  ناج  هب  شتآ  لد  زوس  زا  يدز  ملاع  رد  هک  متام  نیا  زا  مد  رگید  بوبحم »  » نزم
«( بوبحم  » يرّجشم دمحا  )

***

نوخ قاحُم 

منیبیم  بارحم  نیا  رد  مغ ، زا  ياهلاه  یهلا  منیبیم  باتهم  رس  قشنم  قفش ، بارحم  هب 
منیبیم  باتیب  نینچ  نیا  ار  ایبنا  مامت  نوخ  رد  یگلمج  تعاجش  لدع و  دجسم و  یلع و 

منیبیم  باعرا  رد  نازرل و  ار  شرف  شرع و  هک  تفگ ؟ ناس  هچ  الوم  ار  هبعکلا » ّبر  ُتُزف   » يادن
منیبیم  بابحا  لد  رد  ار  اههّصغ  بیهل  یهارمه  هدرک  نارای  کشا  اب  وا  قشع  زامن 
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منیبیم  بابلا  باجتسم  ار  قح  ریش  ياعد  نیا  تسا  لاصو  تاقیم  باتشب ، نیمالا ! حور  اله 

منیبیم  بآ  رپ  نینچ  ار  نامیتی  نامشچ  هک  دش  ازفا  مغ  تخس و  نانچ  وا ، نوگهلال  قارف 
منیبیم  باحصا  اب  هدیشوپ  هیس  ار  ربمیپ  دش  ناهنپ  نوچ  نوخ  قاُحم  رد  وا  تروص  لاله 

منیبیم  بالیس  نانوچ  ار  بنیز  کشا  رارش  هشیپ !؟ متس  رازآ و  لد  حبص  نآ  دوب  یحبص  هچ 
منیبیم  بآ  بارس  وا ، دوجویب  ار  ناهج  ملاع  نیا  ياهیبوخ  رهم و  راد  هنییآ  مالسلا ، هیلع  یلع 

منیبیم  باتیب  یضترم  رجه  ار ز  یناهج  اهناج  نمرخ  رب  يدز  شتآ  اسراپ ! يا  شومخ 
«( اسراپ  » رگراک میحر  )

***

کشا غارچلچ 

تسا  یلع  بلطم  ادخ ، يایلوا  بولطم  تسا  یلع  بش  بشما ، هدزمغ ، نامسآ  يا 
تسا  یلع  بش  زامن  وحم  هشیمه  لثم  نارتخا  رادیب  هدید  هفوک  هب  بشما 

تسا  یلع  بر  ای  همزمز  راظتنامشچ  بیرغ  هتسدلگ  متام و  هتفرگ  دجسم 
تسا  یلع  بت  بات و  هنیس و  زوس  زیربل  هاچ  روبص  بلق  هثداح  تسدرود  رد 
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93 ص :
تسا  یلع  بتکم  رد  هک  تسا  یتّبحم  سرد  دنمتسم  نانیشنهبارخ  زا  ییوجلد 

تسا  یلع  بهذم  ندش  میتی  اب  زاسمد  تساضترم  مسر  ندش  ریقف  هساکمه 
تسا  یلع  بنیز  مغ  کشا  غارچلچ  رد  یسک  دنک  رّوصت  هک  مغ  هچره  ریوصت 

تسا  یلع  بل  شقن  همطاف  لیمج  رکذ  دوش  نوخ  هقرغ  رگا  شلامج  هنییآ 
***

«( قفش  » يدهشم )

تّنج ياوه 

بشما  منکیم  لد  اب  زار  سک ، ممرحم  دشابن  بشما  منکیم  لِگ  ار  كاخ  هدید ، کشا  لیس  ز 
بشما  منکیم  لزنم  هب  ور  هگ  نورب ، لزنم  زا  هگ  مجنا  هم و  رب  هگ  منکفایم  نامسآ  رب  رظن 
بشما  منکیم  لتاق  رادیب ، مدحبص  باوخ  هفوک ز  دجسم  يوس  هب  ناهاگرحس  مدرگ  ناور 
بشما  منکیم  لماک  هنامیپ  رس  مخز  نوخ  ددرگ ز  رمقلاقش  مرس  نود ، مصخ  غیت  برض  ز 

بشما  منکیم  لحارم  ّیط  قح  برق  يوس  هب  دشاب  وزرآ  منیرب  دلخ  ّتنج و  ياوه 
بشما  منکیم  لصاح  وت  فطل  نمرخ  زا  يوُج  الوم  نمرخ  نیچهشوخ  ادگ و  دشاب  قفا » »

***
«( قفا  » هداز نسح  نسح  دیس  )

قَلَف نوخ 
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94 ص :
قشنم  هم  دوش  هریت  بش  بارحم  هب  هک  قح  تعاط  هبکوک  رثا  رب  زج  تسین 

قفش  نوخ  هنمیه  دنک  شوپهیس  بش  رحس  تقو  دکچ  باتهم  هدید  زا  رتخا 
قح  متام  زا  رگهحون  بش  همه  بش  قح ، غرم  تسشن  دولایب ، وچ  ار  بش  نماد  یشکقح ،

قلف  ماگنه  هب  هتشک  الو  رهم  دش  هک  ناز  قفا  دیآرب ز  همیسآرس  رهم  مدحبص 
قسن  تسا و  ماظن  هب  تعیرش  کلم  وز  هک  نآ  لدع  ربهر  افو  نامیا و  هر  دیهش  دش 

قتشم  العا  ترضح  زا  مه  كاپ  نآ  مان  تسود  هبعک  وا  دلوم  قح  هناخ  شدهشم 
قلطم  تاذ  وترپ  زا  دش  زوسنمرها  باهش »  » وچمه وا  مغ  قشاع  لد  رهپس  رب 

***
«( باهش  » يرّکشت باهش  )

قوش لاب 

بشما  رابغ  رد  ناهنپ  شیوخ  يور  هدرک  مغ  زا  هم  بشما  راوگوس  بش  هّداج  رب  نامز  دراد  رذگ 
بشما  رانک  رد  ترسح  کشا  مجنا  دنزیریم  هک  نودرگ  دبنگ  میرح  رد  بر  ای  تسا  هداتفا  هچ 

بشما  راز  راز  متام  دیرگیم ز  هنیس  رد  لد  هک  ار  قح  هدادلد  نآ  بارحم  رد  دنتشک  رگم 
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95 ص :
بشما  راوساتکی  نآ  گوس  زا  خرچ  تشپ  دش  اتود  دیوگیم  لخن  شوگ  هب  نیگمغ  رگهیوم  میسن 

بشما  راگن  رس ، نوخ  دش ز  نآرق  دنزرف  خر  هفوک  دجسم  میرح  رد  ناتسرپبش  غیت  ز 
بشما  راظتنا  جنر و  غراف ز  دش  دیطلغ و  نوخ  هب  نامورحم  رای  قح  تّجح  هبعک  دولوم  یلع 

بشما  راکشآ  زار  نیا  هبعکلا » ّبر  تُزف و   » زا دش  لگ  بآ و  نادنز  ینادنز  دش ، دوبعم  يوس 
بشما  رات  ماش  يارو  زا  ار  نآ  كاوژپ  ونش  ار  دوخ  ییاهنت  دز  دایرف  مغ  هاچ  رد  یلع 

بشما  رادزار  هاچ  هصق  نیا  زا  دیرگیم  نوخ  هک  نک  يراج  هدید  زا  کشرس  نم  اب  اونمه  يا  لانب 
بشما  راهب  ربا  نوچ  هدید  زا  کشا  دنرابیم  هک  رپرپ  نازخ  زا  دش  رگم  نانیکسم  رازلگ  لگ 

بشما  رامشیب  فطل  هب  ار  نامیتی  دزاونب  هک  دیآیمن  رد  زا  نابرهم  سانشان  نآ  رگد 
بشما  راید  نآ  ات  رب  قوش  لاب  هب  ام  مالس  اهلد  هلبق  نآ  فجن  يوس  نک  زاورپ  الد 

بشما  رامشیب  ردق  تسا  هداد  نیرفآ  ردق  ارت  داب  كرابم  تردق  بش  نامورحم  رای  يا  وگب 
بشما  رارق  دبای  تلد  شفطل  وترپ  رد  رگم  هن  تعافش  رهب  یلع  هاگرد  هب  رس  هدیپس » »

***
( یناشاک هدیپس  )

شوماخ ناتسلخن 
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دراد رهگرپ  یمشچهام  يربا ، هریت  تشپ  هب  دراد  رگد  يدرد  مغ و  بشما  نامسآ  نیمز و 
دراد رپ  ریز  مغ  زا  رس  یغرم  يرگنب  وس  ره  هب  هتسکشب  هنیس  رد  ناوخهمغن  ِناکغرم  ياون 

دراد رتشیب  مغ  نم  نیگمغ  لد  زا  مدیدب  ار  الوم  لاح  میوج  هک  مدرک  رذگ  ناتسلخن  هب 
دراد رفس  مزع  رحس  الوم  نآ  هک  بشما  نزب  ناتسلخن  كاخ  يا  یلع  ياپ  رب  هسوب  نارازه 

دراد رگد  يزوس  رخآ و  مالک  دشاب  نیا  هک  لد  يا  یلع  تاجانم  بشما  ونش  ناج  شوگ  هب 
دراد رگداد  رما  میلست  همه  یناج  لد و  قح  ِرما  ماجنا  یپ  الوم  دوریم  دجسم  هب 

دراد رز  گنر  مه  یخر  نوخُرپ  يرس  نیک  غیت  خر ز  تدابع  بارحم  هب  دراذگب  وچ  رگید  یمد 
دراد رصتخم  ییاذغ  توق  کمن  نان و  زا  هک  ار  رخآ  راطفا  دوب  شموثلک  نامهم  یلع 
دراد رگد  روش  رگید و  ياون  تلاح  نآ  رد  اوقت  هشیب  ریش  بارحم ، رد  هدیتلغ  نوخ  هب 

دراد رثا  لد  رب  دشکرس  لد  زک  هتفگ  ره  یلب  الوم  دز  هبعکلا » بر  ُتُزف و   » همغن هگانهب 
«( زارف  » یشیرق یقت  دیس  )

***

ناقشاع ماما 
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97 ص :
شوماخ  افو  نوناک  تشگ  میتی و  دش  تلادع  شوماخ  اونیب  ناکدوک  عمج  عمش  بشما  دش 

شوماخ  افج  روج و  رصرص  زا  يده  رون  هدش  نوخ  مایپ  هدروآ  لیربج  ِلُتقدَق  گناب  ز 
شوماخ  افو  سوناف  عمش  دش  الب  نافوط  تمصع ز  یتشک  يادخان  هداتف  نوخ  جوم  هب 

شوماخ  ادخ  نید  بتکم و  غورفرپ  غارچ  نود  مصخ  نیگآرهز  ریشمش  زا  تشگ  اغیرد 
شوماخ  ایقشالایقشا  غیت  زا  دش  هدجس  هاگ  هب  نکیل  ناقشاع  ماما  تماقدق ، تسب  تماق  هب 
شوماخ  افص  تشد  نماد  رد  دش  هلال  غارچ  نیک  مومس  زا  دش  نازخ  يدازآ  لدع و  راهب 

شوماخ  اههناریو  نشور  غارچ  دش  نکیلو  داد  لدع و  خاک  هتشگ  دابآ  وا  نوخ  اب  رگا 
شوماخ  اون  زا  دیدرگ  هرابکی  ناهج  شخباون  رتسب  رد  دید  بنیز  هک  یماگنه  تشاد  یلاح  هچ 

شوماخ  انشآدرد  لبلب  دش  الو  ناتسب  هب  اریز  تاهماخ  لد  رتفد  رب  یظفاح »  » دز ررش 
***

( یظفاح نسحم  )

بارحم زا  جارعم 

یلع  درک  رظنعطق  مه  وت  نوخ ز  یلد  اب  یلع  درک  رفس  مزع  نیبب  هفوک  دجسم 
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98 ص :
یلع  درک  رفس  شرع  ات  وت  بارحم  هک ز  وت  ییاصقالادجسم  رگم  هفوک  دجسم 
یلع  درک  ربخ  تخس  یمغ  ار ز  شرتخد  موثلکّما  ینامهم  هب  هک  بش  نآ  تفر 

یلع  درک  رظن  كالفا  بناج  نامز  ره  سوسف  ریبکت و  هب  داد  دوخ  نتشک  زا  ربخ 
یلع  درک  رفس  ماگنه  هب  راطفا  هک  نوچ  تفرگن  زگره  هتعاسکی  هزور  وا  وچ  سک 

یلع  درک  رپس  قرف  متس  ریشمش  شیپ  رخآ  دوب ، الب  ریت  رفس  شناج  هچرگ 
یلع  درک  رگج  نوخ  زا  هتخودنا  هچنآ  وا  رس  قرف  بارحم ز  نماد  رب  تخیر 

یلع  درک  رگد  جارعم  دز و  نوخ  رد  هطوغ  جارعم  ار  یلع  دوب  یسفن  ره  رد  هچرگ 
( دّیؤم اضر  دیس  )

***

شرع همئاق 

تسا  هتسشن  نوخ  رد  هلال  وچمه  بارحم ، تسا  هتسکش  ردیح  كرات  مصخ  ریشمش 
تسا  هتسخ  باتیب و  هثداح  زیخجوم  زا  راگدرک  شرع  همئاق  تاجن و  کلف 

تسا  هتسب  تسه ، وا  رد  هچ  ره  ناهج و  زا  مشچ  دحا  ربیخ و  نکشفص  درمدازآ 
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99 ص :
تسا  هتسسگ  شرمع  هتشر  تایح و  رات  دش  بآ  دادیب  شتآ  عمش ز  وچ  الوم 

تسا  هتسر  راکهبت  ناهج  نیا  دیق  زا  تفگ ، هاچ  هب  دوخ  لد  درد  هک  یسک  بئات » »
«( بئات  » ناوخا نیسح  )

***

دوجس ماگنه 

ناضمر  رد  رحس  یلع  مغ  ماش  دش  ناضمر  رد  ربخ  نیا  هفوک  هب  دیچیپ 
ناضمر  رد  رمق  دش  همینود  هک  ینعی  یلع  قرف  اتود  دش  دوجس  ماگنه 

***
«( زارف  » یشیرق یقت  دیس  )

مالسلا هیلع  یلع  ردق  بش 

دنتسبب نامیپ  یلع  اب  هک  ياهتسد  نآ  دنتسکش  ار  تلادع  لدع و  یناشیپ 
دنتشک هنادرمناوجان  یهاگ  هدجس  رد  دنتشک  هنامولظم  هک  يدید  ار  موصعم 

دوب وا  ياهبل  رب  هبعکلا » ّبرو  ُتُزف   » دوب وا  ياهبش  یپ  رد  یحبص  هچ  بر  ای 
یلاوملایلوم  نتشک  زامن و  تقو  یلایل  نیا  رد  یتمرحیب  دوش  یک  ات 

دنتسکش ار  تیاده  ناکرا  دیدید  دنتسکش  ار  تیالو  ملع و  هروطسا 
هفوک  رهش  مامت  نوخ  گنر  تفرگب  هفوک  رهب  زا  دنامن  ییوگناذا  رگید 
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100 ص :
دراذگ نانآ  رس  نماد ، رب  هک  رگید  درآ  ماتیا  رب  بآ  نان و  هک ، رگید 

تفر  اهلخن  رانک  رد  يرادهدنزبش  تفر  اهلقع  نت ، زا  شوه و  اهرس ، رگید ز 
تشک  شاهتفرگب  ولگ  رد  ناوختسا  نآ  تشک  شاهتفر  هدید  هب  راخ  نامه  رخآ 

مولعم  دیدرگ  شنتشگ  یمیتی  رگید  موثلکما  دینشب  وچ  ار  يدانم  گناب 
ساتسد  شیارهز ز  تسد  رب  هدز  لوات  سانلاعجشا  دوب و  سانلایضقا  هک  سک  نآ 
تسیک  یلع  زا  ریغ  همطاف  زا  رتمولظم  تسا  یفاک  رشح  رد  يرعشا »  » شیالو رهم و 

***
( يرعشا نیسحلادبع  )

دیشروخ یناشیپ 

تفاکش  دید ، یبن  يور  ات  هک  هام  نوچ  تفاکش  دیدنخ ، گرم  هب  وا  یناشیپ 
تفاکش  دیشروخ ، یناشیپ  هک  غیت  نآ  رگم » تشاد  یتباقر  یبن  تسد  اب  »

( روپ نیما  رصیق  )
***

رتسگداد ریما 

رمحا يایرد  روآدای  دش  بارحم  رگمتس  یمیخژد  دولآرهز  غیت  زا 
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101 ص :
رتسگداد ریما  نآ  اپ  زا  داتفا  دناتس  ار  نافیعض  داد  سک  هچ  رگید 

روابحبص يا  وا  گوس  رد  نک  هیرگ  نوخ  دندیشک  نوخ  رد  ار  دیشروخ  نارواببش 
رطضم راز و  دنمدرد و  میتی و  توق  بش  لد  رد  دناشک  ششودرب  هک  نآ  وک ،

ربمغیپ هار  رگایحا  نیتسار  اب  دندرک  هچ  يدید  ناتساران  نم  ياو  يا 
رشحم حبص  ات  اههدید  درابب  نوخ  رگ  تسین  بجع  نینوخ  بش  نآ  دادیور  زا 

رس هنیس و  رب  دنزیم  تبیصم  تسد  يدرمدار  ره  وا  هاکناج  متام  زا 
«( ادیش  » یئاسن یلع  )

***

قفش بانوخ 

(1)
تفاتشب  قرشمز  همیسارسدیشروخ  تفاکشب  ار  یلع  قرف  متس  غیتنوچ 

تفای  نوخرپ  قح  مشچ  ِمشچ  هساک  نوچ  تخیر  الاپ  نوخ  مشچ  قفش ز  بانوخ 
(2)

بشما  دنتسسگ  مه  ناهج ز  ود  مظن  بشما  دنتسب  ملع  رهش  هزاورد 
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102 ص :
بشما  دنتسکش  یضترم  رس  قرف  متس  غیت  اب  هک  ارچ  ینزن  رس  رب 

(3)
هداتفا  تسرپادخ  ادخ ، شیپ  رد  هداتفا  تسم  ریش  هفوک  دجسم  رد 

هداتفا  تسکش  ار  دوجو  ناکرا  بارحم  رد  یلع  دوخ  نوخ  هب  هدیطلغ 
(4)

شوگ  رب  دیاین  رگد  یلع  زاوآ  شوماخ  هفوک  دجسم  دَُوب  تسیچ  زا 
شوهدم  تدابع  بارحم  هب  هداتفا  الوم  نیگآرهز  غیت  تبرض  زا 

(5)
شتداع  دوب  ناگدزمتس  زا  ییوجلد  شتدابع  ملاع  هرهش  تشگ  یماما 

شتداهش  نآ  رب  تدالو و  نآ  هب  مزان  دیهش  دش  هدجس  رد  دلوت و  دش  هبعک  رد 
( گنرآ یفطصم  دیس  )

***

مالسلا هیلع  یلع  فصو 

درک روک  شافخ  هدید  رون  بسک  زو  درک  رون  بسک  بش  تملظ  بلق  دیاب ز 
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103 ص :
درک رورم  ار  یلع  فصو  باتک  دیاب  شیوخ  راگدرورپ  تردق  كرد  رهب  زا 

***

یلج رون 

دنتشک ار  یلزا  ضیف  همشچرس  دنتشک  ار  یلج  رون  بش  تملظ  رد 
دنتشک ار  یلع  شتلادع  طرف  زا  یلج  زاوآ  هب  تفگ  نیما  لیربج 

***

مالسلا اهیلع  يربک  هقیدص  متام  رد  لصف 3 :

مراد نم  هک  يربص 
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104 ص :
مراد  نحم  جنر و  مغ و  ایندکی  هنیس  نورد  مراد  نهد  رب  یشومخ  رهُم  نم  هچرگ  ایادخ !

مراد  نطو  لها  زا  هدرزآ  يرطاخ  هچرگا  مهاوخیم  ریغ  يارب  زا  ریخ  اعد ، بارحم  هب 
مراد  نخس  لیم  تترضح  اب  مریگلد و  نم  هک  تمحر ! ربمغیپ  يا  رادرب  هیس  كاخ  زا  رس 

مراد  نکشنامیپ  تّما  نیا  زا  هک  اهتیاکش  هَّللالوسر ! ای  مزاس  زوس و و  زا  دنکیم  تیاکح 
مراد  نزحلاتیب  هشوگ  رد  یتولخ  ار  ادخ  نیگمغ  ِنم  دنتسکش و ، ار  منابیاس  تخرد 

!؟ مراد نتخوس  زا  ریغ  هب  يراک  نم  عمش ، نوچ  رگم  نم  ناج  هب  شتآ  دندز  دندرکن و  اورپ  ارچ 
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105 ص :
مراد  نهریپ  زا  باجح  نم ، مرادغاد  هچرگا  اّما  تسمتام ، شقن  هلال  نوچ  ماهنیس  تسد و  هب 
مراد  نم  هک  يربص  زا  قشمرس  مرتخد  دریگ  هک  يدیّما  هب  ار ، تبیصم  جنر و  منکیم  لّمحت 

مراد  ندب  رب  اهیشُکقح  نآ  زا  يراثآ  زونه  اریز  دونشن ، الوم  هک  میوگیم  هدرپ  رد  نخس 
مراد  نمجنا  رد  قفش »  » نوچمه يرطاخ  ناشیرپ  ترسح  نیزک  لد  يا  سرپم  یناشیرپ  حرش  نم  ز 

***
«( قفش  » هداز روفغ  داوج  دّمحم  )

نابیاس

! کشا ياج  هب  تیور  هولج  هدوب  شاک  يا  کشا  ياههرطق  دنز  جوم  هک  ماهدید ، رب 
کشا  يارستولخ  دش و  لد  يارسمتام  ردپ ! ماهناخ  تخر ، هام  بورغ  زا  دعب 

کشا  ياج  هب  دزیرب  هدید  ملد ز  نوخ  هآ  ياج  هب  دیآرب  هنیس  ملد ز  دود 
کشا  يافو  مزانب  هتشگ ، سینا  مکشا  دناهدیشک  اپ  مرب  ناهرمه ز  هک  یتقو 
! کشا ياههناد  مه  هب  دننزیم  دنویپ  درد  رازه  اب  درذگیم  هک  مبش  زور و 

! کشا ياپهباپ  دُحا »  » هب موریم  زور  ره  دناهدرک  عطق  ارم  نابیاس  لخن  ات 
***

( دّیؤم اضر  دّیس  )

همطاف نایشآ 
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106 ص :
همطاف  ناور  غرم  نایشآ  زا  تفرگرپ  همطاف  ناج  هتسخ  دش  مغ  دنب  زا  تبقاع 

همطاف  نایشآ  نیک  شتآز  رسکی  هتخوس  بجع  ین  تبیصم  نیا  زا  یملاع  دزوسب  رگ 
همطاف  نامرآ  مدره  دوب  ناج  نداد  بآمیمتخ  دمحا  گرم  دعب  تبیصماو 

همطاف  ناوختسا  رد  تبرض  زا  دش  درُخ  وا  يور  یلین  دید  نوچ  نوگلین  دش  نامسآ 
همطاف  ناگدید  زا  شمتام  رد  نوخ  تخیر  دیهش  دش  رواد  هار  رد  شاههامشش  نسحم 

همطاف  ناکم  اربغ  لد  رد  دش  تبقاع  یلع  دش  اّیهم  شنیفدت  رهب  بش  همین 
همطاف  ناشنالاو  رسمه  دز  اههلان  لد  هگان ز  یلو  ار  نالفط  هلان  زا  درک  عنم 

همطاف  ناکدوک  ناج  هب  شگرم  مغ  زا  ررش  يدنکفا  هک  نوراو  يوش  مسرت  کلف  يا 
همطاف  ناشن  ادیپ  دنک  دیآ  ییيدهم  یلو  شکاپ  تبرت  زا  ناشن  ینادرم »  » تسین

***
( ینادرم یلع  دّمحم  )

لاصو نامز  دش  همطاف  ایب 

رات ياهبش  ارهز و  دنام و  یلع  راهب  لوسر  لگ ، تلحر  زا  سپ 
تفرگ  مّرحم  شرادغاد ، لد  تفرگ  مغ  هزور  وا  تفر و  ردپ 
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107 ص :
وگب لگ  يرامیب  ز  لد ، يا  وت  وا  حور  دش  رامیب  تفر و  ردپ 

دوب هتسب  رپ  غرم  سفق ، جنک  هب  دوب  هتسخ  متس  زا  همطاف  لگ 
« بیجی نّما   » دناوخیم هودنا  هب  بیرغ  دوب و  هتسب  ار  هناخ  رد 

دنک تداهش  وا  لد  بیصن  دنک  تباجا  ار  وا  حور  قح  هک 
دوش وه » وه   » زاوآ تسم  شلد  دوش  وتسرپ  وا  دنکشب  سفق 

دنک اشامت  ار  ادخ  لامج  دنک  او  رپ  لاب و  ادخ ، يوس  هب 
؟ وا زاورپ  تقو  دسریم  یک  هک  وزرآ  کی  هنییآ  تشاد  لد  هب 

دیسر تداهش  نامز  ارهز  هک  دیسر  تراشب  نیا  ادخ  زا  ات  هک 
دنزیم ادص  قح  ار ، وت  حور  دنزیم و  الص  تداهش  ریفس 

تسوت  يور  لگ  لاصو  قوش  هب  تسوت  يوب  هنشت  ادخ  لوسر 
لالب  يا  وگب  تداهش  ناذا  لاصو  نامز  دش  همطاف  ایب 

وا حور  دشک  رپ  نت  دنب  زا  هک  وگب  ربکا » هّللا   » زاب ایب 
لاصو  رطع  تسم  دوش  ارهز  هک  لالب  يا  وگب  تداهش  ناذا 

دیشکرپ ادخ  يوس  هب  ارهز  دیهش و  تبرغ  حور  دش  هنوگ  نیا  و 
***

( یلیعامسا اضر  )

فافع نبلگ 

شاهنادواج  مغ  تسام  بلق  نامهم  شاهناش  هب  تبیصم  راب  دوب  هک  ارهز 
شاهنارک  رب  هدز  هیکت  تاجن  کُلف  ببس  نآ  زا  شمیرح ، تستمحر  يایرد 

شاهنابش  زاین  زار و  يادف  نم  يا  رحس  دش  تاجانم  رکذ  هب  وا  ياهبش 
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108 ص :
شاهنامز  زا  دید  همطاف  هک  یشُکقح  نآ  دیدن  سک  خیرات ، تداهش  اب  هک  هَّللاب 

شاهناهب  نازحا ، هبلک  دوب و  ریگلد  نارگید  دریگب ز  هرانک  ات  تساوخیم 
شاهناور  ربمیپ ، ربق  يوس  دندید  دنک  رس  رهمیب  تّما  اههوکِش ز  ات 

شاهناخ  راوید  رد و  زا  لالم  درگ  دربن  نامز  تشذگ  لاس و ، رازه  دش  یط 
شاهنابز  ارهز  هنیس  نورب ز  دمآک  نانچنآ  دادیب  شتآ  دنتخورفا 

شاهناتسآ  تسمغ  رازه  روآدای  شمرحَم  دوب  نیمالاحور  هک  ياهناخ  نآ 
! شاهناوج دش  ادج  هک  ياهخاش  تسکشب  فافع  نبلگ  نآ  زا  راگزور  نیچلگ 

! شاهناشن ارهز  خر  رب  دنام  هک  یتسد  تسکشیم  شاک  يا  شنتفگ ، مدیآ ز  مرش 
شاهناوتسا  دوجو  خرچ  تسکشمهرد  یلع  شمتام ، زا  لدهتسکش  دشن  اهنت 

«( قفش  » هدازروفغ )
***

! تخوس مناج 

تخوس  منابرهم  نارای  تقرف  ملد ز  تخوس  مناج  هک  یهگآ ، ملد  زوس  ز  ادخ !
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109 ص :
تخوس  منایشآک  تخورفا  یشتآ  هنیک  ارم ز  ياوزنا  هنیرید ، نمشد  دید  وچ 

تخوس  مناج  مسج و  هاگان  همطاف  گرم  هک  ارم  دوب  هنیس  هب  ربمیپ  غاد  زونه 
تخوس  مناکدوک  بلق  شسردوز  گرم  تفر ز  مراسگمغ  رای  یگدنز و ، دیما 

تخوس  مناهج  شَیمولظم ، هدید ز  شیپ  هب  نک  ملالح  رگد  ناج ! یلع  تفگ : هک  یمد 
تخوس  مناوت  تقاط و  وا ، ینابرهم  گرم ز  مد  رد  تسیرگیم  نم  تبرغ  لاح  هب 

تخوس  مناور  وا ، زیمآهفطاع  هاگن  درک  شناکدوک  شرافس ز  مشچ و  دوشگ 
تخوس  مناوختسا  زوسناج ، ّتیصو  نیا  زا  مراپسب  كاخ  هب  ار  وا  بشهمین  تساوخ  وچ 

( يدالوف نیسح  )
***

! يراظتنامشچ

! ارهز دربیم  يراز  هب  اهمغ ، تّدش  زا  هانپ  ارهز  دربیم  يراظتنامشچ  سب  اهبش ز  نیرد 
ارهز دربیم  يراهب  ربا  زا  تقاط  ربص و  هک  لدیب  ِنم  زا  اهنتهن  دوخ ، رابکشا  مشچ  ز 

ارهز دربیم  يرابدرب  اب  یگلاسهدجه  هب  ار  تناما  راب  مغ !؟ هچ  دش  مخ  کلف  تشپ  رگا 
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110 ص :
ارهز دربیم  يراج  ِکشا  زا  بالگ  تبرت  نآ  رب  ییاهنت  هب  ار  ربمیپ  ربق  دنکیم  ترایز 

ارهز دربیم  يرادهدنزبش  زا  تّذل  بشهمه  اّما  دوشیم ، یط  مغ  جنر و  اب  رگا  شزورهمه 
ارهز دربیم  يراودیّما  رازه  لِگ ، ریز  هب  مراد  نیقی  دنتسکش و ، ار  شیوزرآ  لاهن 

ارهز دربیم  يرادیاپ  ربص و  هاگشناد  هب  ار  بنیز  لاح  ره  رد  هتسکشب ، شیولهپ  هچرگا 
ارهز دربیم  يراسمرش  نیچلگ ، هدرک  تیانج  نسحم ! ای  دایرف  شاهتفکشن  هچنغ  زا  دینش 
ارهز دربیم  يرارقیب  اب  نم  بلق  زا  رارق  ددرگیم  هدنز  نسحم  دای  نوچ  شرطاخ  غاب  هب 

ارهز دربیم  يراگدای  دوخ  اب  هناخ  نیا  زا  هک  منادیم  زاب  دشوپب ، خر  نم  زا  هک  تروص  ره  هب 
«( قفش  » هدازروفغ )

***

! دیرگ یلع  ياپارس 

دزوس مرس  ات  اپ  رحس  ات  بش  زا  هک  معمش  نآ  نم  دزوس  مرپ  لاب و  مغ  زوس  زک  ماهناورپ  نوچ  هن 
دزوس مرتسب ، رانک  دیآ  یسک  ره  مناد  هک  رتسب  نیا  کیدزن  سک  چیه  ددرگن  رتهب  نامه 

دزوس مرتخد  تسد  هک  مراد  نآ  میب  نم  یلو  بنیز  نم  نازوس  هنیس  رب  دوخ  تسد  دراذگ 
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111 ص :
دزوس مرکیپ  ناج و  زوستقاط ، رادید  نیا  هک  رگید  لغب  رد  وناز  مولظم ! ربهر  يا  ریگم 
دزوس مرگید  عون  هب  ناهنپ ، دنکیم  نم  زا  وچ  دیرگ  یلع  ياپارس  هَّللانیع ، مشچ  اهنتهن 

دزوس مرب  گرب و  مغ  ز  شدای ، منکیم  هگره  هک  ار  لد  هویم  هدیسران  تّما  دندیچ  نانچ 
***

( یناسنا یلع  )

هناهب

! تفرگ هنابز  کلف  ات  لد  شتآ  هک  نانچ ، تفرگ  هناشن  ار  هنیس  مغ و  دیشک  نامک 
! تفرگ هناخ  هب  رد  ِيوسنآ  زا  هک  یشتآ  زا  تخوس  ترارح  زا  دیشروخ  هک  تساوُگ  ادخ 

!؟ تفرگ هنایشآ  هتسخلد  لبلب  هنوگچ  تخادگ  عمش  وچ  نابغاب  لد  هک  نمچ  نآ  رد 
! تفرگ هناش  ْتسد  هب  بنیز  يوسیگ  يارب  ارهز  نوچ  تسیرگ ، نوخ  لد  هدید  قفش ز 

تفرگ  هناگی  رهوگ  نآ  دوخ  تایح  زا  لد  تّما  زا  دوب  هدیجنر  همطاف  هک  سب  ز 
!؟ تفرگ هناهب  يردامیب ، مغ  زا  بنیز  هک  رات  بش  نآ  رد  ادخ  يا  تفگ  هچ  درک و  هچ  یلع 

! تفرگ هنابش  وا  نیفدت  مسارم  یلع ، بیقر  مشچ  ناهن ز  دنامب  هکنآ  يارب 
***

( ینیمخ یحلاص  نیسح  )

تّیصو
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112 ص :
ارم لجخ  دوخ  زا  نکم  ناج ! زیزع  يا  تفگ : ارم  لِِحب  دوخ  زا  نکب  یلع ! ای  تفگیم :
!؟ ارم لگ  بآ و  نیا  هب  وتیب  راکهچ  اتفگ : شاپ ! هدید  یبآ ز  نک و  لِگ  هب  ارم  اتفگ :

! ارم لد  وت  اب  دورن  رگا  یلب ، اتفگ : ارم  نک  دای  ربم و ، لد  ارم ز  اتفگ :
ارم لِِحب  نک  دوخ  وت  هدیدن ! یشوخ  يا  تفگ : رذگرد  فطل  زا  ياهدید ، هک  يدب  شتفگ :

ارم لسگناج  ملا  نیا  دراذگ  را  تفگ : نم  ناکدوک  نیزا  لسگم  رهم  هک : شتفگ 
دومن نمسای  نمچ  لگ ، ود  زا  شوغآ  دومن  نسح  نیسح و  يوجتسج  تفگ و  نیا 

***
( يزاریش لاصو  )

مالسلا هیلع  یلع  ییاهنت  ياههمغن 

؟ وک مرهوگ  وک ؟ مایتسه  وک ؟ ملگ  وک ؟ مربلد  وک ؟ مرثوک  یهلا !
؟ وک مرس  جات  سنوم و  هناگی  سوسفا  هدنام  نوخلد  اهنت و  یلع 

(2)
هتفرگ  متام  نم  نوزحم  لد  هتفرگ  مغ  ار  ماهبلک  یهلا !

هتفرگ  متسد  زا  مصخ  ار  ملگ  مدیدن  رد  ياههلعش  رارش 
(3)

تسا  درس  درس  مرورس  ناتسلگ  تسا  درد  يوک  نم  هنیس  یهلا !
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113 ص :
تسا  درز  نیگمغ و  شایباتهم  خر  رامسم  جنر  زا  همطاف  مزیزع 

(4)
دندوب هتسکشب  ماهناخ  میرح  دندوب  هتسب  ار  نم  تسد  یهلا !

دندوب هدرزآ  ار  هیضرم  نت  تعامج  نآ  هنایزات  برض  هب 
(5)

مرادن  نتفر  تقاط  تسبش و  مراوگوس  مراسگمغ ، یهلا !
مراز  نالان و  همطاف  نودب  درادن  شزاسرس  نم  اب  کلف 

***

! اغیرد

اغیرد بل ، رب  بش  ِناج  هدیسر  اغیرد  بش ، زا  ياهمین  هتشذگ 
شوماخ  تسارآنمجنا  عمش  هک  شوماخ  تسالوم ، هناخ  غارچ 
تفریم  توبات  اههناش ، يور  هب  تفریم  توهال  ملاع  ات  ناغف 

! توبات تسد  هتفرگ  ار  شتسد  هک  توهبم  تستام و  نانچ  مغنیز  یلع 
! يریگتسد ارهز ، توبات  دنک  يریلد  نآ  اب  یلع ، زا  اتفگش !

تفگیم  دیرابیم و  هدید  زا  کشرس  تفُسیم  توقای  شرت  ناگژم  هب 
میوب  توبات  زا  وت  يوب  رگم  میوب  توب  ات  یتسین  لگ  يا  هک :
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114 ص :
درادن یمارالد  وتیب  یلع  درادن  یمارآ  لد ، وت  زا  ادج 

تفریم  شیوخ  ریغ و  مشچ  زا  نوخ  هک  تفریم  شیوخ  زا  شمتام  رد  نانچ 
ار یلگ  دزاس  ناهن  لگ  ِریز  هک  ار  یلبلب  بش ، لد  رد  هدید  هک 

درکیم كاخ  ریز  هب  ار  یناهج  درکیم  كاچ  نابیرگ  یباتیب ، ز 
دیچ دبا  ات  دوخ  متام  طاسب  دیچ  دحل  تشخ  دوخ ، تسد  اب  یلع 

درکیم زاب  ارهز  يور  زا  نفک  درکیم  زاسمد  مغ  هب  ار  دوخ  لد 
! یلیس دروخیم  یلع  راسخر  هب  یلین  هدیدرگ  خر  نآ  ییوگ ز  وت 

درکیم هلان  شدنبدنب  ین ، نوچ  هک  درکیم  هلال  رپ  دوخ  ناماد  نآ  زا 
درک نارکیب  رحب  هرطق ، رد  ناهن  درک  ناهن  ار  ارهز  كاخ  رد  یلع ،

دید نازخ  ار ، یناگدنز  راهب  دید  ناهن  لِگ  ریز  هب  ار  دوخ  لُگ 
! شراک دوب  شتآ  بآ و  اب  یلع  شرازم  عمش  نورد ، زوس  زا  دش 
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115 ص :
دشیم بآ  وا ، ِیتسه  عمش  هک  دشیم  باتیب  لد ، زوس  زا  نانچ 

درکیم بآ  هرطق  هرطق  ار  یلع  درکیم  باتیب  شاهناورپ ، مغ 
تخوسیم  هلعش  نایم  رد  اپارس  تخودیم  هدید  شرازم  كاخ  رب  وچ 

تسب  یلع  تسد  وا ، دعب  نمشد  هک  تسد  ادخ ، تسد  زا  دریگ  وا  رگم 
«( هناورپ  » دهاجم یلع  دّمحم  )

***

یلزا تاذ 

تشکیم  ار  یلزا  تاذ  رهظم  نآ  تشکیم  ار  یلو  یلو ، مَخُر  هب  دزیم 
تشکیم ار  یلع  ْمصخ  نم ، نتشک  اب  تسهتسب  مناج  هب  وا  ناج  هک  دیدیم 

ردپ غاد 

ارم تخوس  رهگكاپ ، نآ  رجه  ارم  تخوس  ردپ ، غاد  کلف ! يا 
ارم تخوس  ردپ ، گرم  مغ  هک  زونه  دوب  ملد  هب  ردام  غاد 

ارم تخوس ، رسپ  غاد  زا  لد  هک  تفرن  دای  زا  ردپ  گرم  مغ 
ارم تخوس  رمث  هک ، ار  یملاظ  شرمث  دزوس  هک  دیّما  مراد 

ارم تخوس  رصب  کشا  زا  بنیز  شومخ  بآ  زا  دوش  شتآ  هچرگ 
ارم تخوس ، رگج  موثلک ، هآز  دز  شتآ  ملد  هب  بنیز  کشا 
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116 ص :
ارم تخوس  ررش ، تخورفا  نمشد  مدرکیم  یلع  تیامح ز  نم 

ارم تخوس  رگا  زورما  نمشد  ادرف  وا  زا  منک  یهاوخداد 
ارم تخوس  ردپ  گرم  مغ  زا  کلف  هک  رذگب ، نک و  سب  یفصآ » »

( یفصآ يدهم  )
***

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  رازم  رب 

دش هداس  هچ  شنفد ، بش  مسارم  بر ، ای  دش  هداز  هک  تّزع  تلالج و  همهنآ  اب 
دش هداهن  ارهز  تروص  هک  نوچ  كاخ ، رب  كاخ  هب  دش  نفد  رگد  راب  هک  رگم  اهاط 

دش هدایپ  تقاط  بکرم  ز  دش ، باتیب  یلع  ناوت ، ربص و  يداو  راوسهش  نآ 
دش هداتفوا  باجح  بیغ ، وا ز  ربق  رب  ناهن  دش  هّللا  ُدَی  تسد  هب  ادخ  ّرس 

دش هداد  بآ  یلع ، کشا  ز  وا ، ربق  رب  بآ  دنهد  نازیزع ، روبق  رب  تسا ، مسر 
***

( ناسح )

مالسلا اهیلع  ارهز  هاگشناد 

تسارهز  هاج  ردق و  ز  ناریح ، رشب  تسارهز  هاگرد  یملاع ، هانپ 
تسارهز  هار  يراگتسر ، هار  هک  تسا  میقتسملا  طارص  وا ، طارص 
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117 ص :
تسارهز  هام  لامج  زا  نایامن  تّوبن  دیشروخ  رون  مامت 

تسارهز  هارمه  مدمه و  هرامه  دیحوت  قشع و  هارهاش  رد  یلع 
تسارهز  هاگآ  لد  رد  شرهم  هک  ار  نینمؤملاریما  سب  نیا  فرش ،

تسارهز  هاگشناد  ملع  رون  رون ز  دهدیم  شناد ، عمش  اجره ، هب 
تسارهز  هاکناج  هّصغ  نایامن  یتافو » لجع   » هتفگ زوس  ز 

تسارهز  هآ  کشا و  ماش ، حبص و  هب  ترفن  راهظا  ناملاظ ، روج  ز 
تسارهز  هّللا » ّرس   » مان زمر  هک  تسین  بجع  شربق  دُوب ، یفخم  رگا 

تسارهز  هاتوک  سب  رمع  متخ  هک  تسا  دنلب  وس  ره  زا  نویش  يادص 
سارهز  هاوخلد  مغ  لد ، يالج  مییرگب  ناراکهنُگ ، يا  دییایب 

تسارهز  هاگنابرق  هناخ ، وا  هک  ار  یلع  مغ  نیا  دشکیم  اناسح ) )
( ناسح )

مانمگ تقیقح 
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118 ص :
تساههچوک  نیب  اوه ، هب  رس  رابغ  لثم  تساههچوک  نیب  ام  هدید  میوریم و  ام 

تساههچوک  نیب  اهر  میسن  نماد  نوچ  زونه  نتخوس  هرطاخ  میوریم و  ام 
تساههچوک  نیب  اپ ، هلبآ  تیوجتسج  رد  ام  هاگن  رابغ  هک  نیبب  هنیآ  يا 

تساههچوک  نیب  ادص  در  هکنیا  تسادیپ  هاچ  لخن و  ياپ  رد  هتخیر  توکس  نیا  زا 
تساههچوک  نیب  ات  هلصاف  ردقچ  ایآ  یبنلادجسم  زا  هک  زاب  وت  زا  مسرپیم 
تساههچوک  نیب  ای  هدنام و  عیقب  رد  ای  ام  مشچ  مانمگ  تقیقح  نیا  لابند 

***
( ینارماک دّمحم  )

تمصع يانیس  هنیس 

دوب راوید  رد و  نآ  راشف  راوازس  یک  دوب  رارسا  هنیجنگ  تفرعم  زک  ياهنیس 
دوب ران  زا  لعتشم  تمصع  يانیس  هنیس  دش  رون  زا  یلعشم  یّلجت  يانیس  روط 

دوب رابشتآ  لخن  نوچ  مغ  روط  ردنا  ییوگ  ررش  یتسه  نمرخ  ردنا  دز  ارهز  هلان 

تمصع يانیس  www.Ghaemiyeh.comهنیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 139 

http://www.ghaemiyeh.com


119 ص :
دوب رازآ  نیا  بات  ار  وا  يولهپ  اجک  زا  یهت  ولهپ  وا  شیپ  نابات  هام  يدرک  هک  نآ 

دوب رات  تمایق  ات  تبیصمنیز  یتیگ  يور  هایس  لین  نوچ  هک  یلیس  زا  دش  یلین  یتروص 
***

«( رقتفم  » یناهفصا يورغ  )

وت قارف  رد 

ماینامداش  لگ  تسشن  مغ  تشد  رد  مایناوج  راهب  تفرگ  نازخ  گنر 
! ماینادردق دنک  بوخ  هچ  رگن ، تّما  راگزور  هب  تمحر  ربمیپ  يا  وت  زا  دعب 

مایناشف  رتخا  هب  دنوش  رگهراظن  خرچ  نارتخا  تخر  هام  دای  هب  اهبش 
ماینامک  تشپ  وت  قارف  رد  تسکشب  مغ  راب  ریز  نیبب  زیخ و  ياج  اباب ز 

مایناگدنز  نیا  هب  هقالعیب  هک  سب  زا  منکیم  گرم  بلط  قحز ، اعد  تقو 
مایناوج  لصف  هب  هدیمخ  تماق  اب  راگزور  دادیب  ریپ و ز  خرچ  روج  زا 

مایناشف  ْناج  نیا  رب  تسا  دهاش  خیرات  ادف  مایتسه  یلع  ياپ  هب  یظفاح »  » دش
***

( یظفاح نسحم  )

یلع راوخ  مغ 
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120 ص :
مدوبهب  هدش  گرم  هدش و  مبیبط  مغ  مدونشوخ  دنکن  اوادم  رامیب ، نم 

مدوبان  دنک  درد  مغ و  غاد و  تبقاع  درادرب  ملد  يراب ز  هک  تسین  سک  چیه 
! مدور رانک  هتشگ  مخ  هتسکشب  ورس  دیوگ  دنیبب  هکره  ماهتخیر ، سب  کشا 

مدوبیم  یلع  راوخمغ  مدوبیم و  شاک  میوگ  هگ  منکیم و  بلط  ْگرم  قح ، هگ ز 
! مدولآ نوخ  يوزاب  مدنتسم ، دنس  تسین  همطاف  زا  رت  تسود  یلع  خرچ ، نیا  ریز 

مدوردب  دوَنِش  نوچ  وا  میوگ و  ناس  هچ  نم  مه  هب  سوسفا  فک  وا  مدزیم و  سفن  نم 
مدونشوخ  دنک  فطل  زا  هک  تسین  سک  وت  زج  راذگب  ّتبحم  نم ز  رس  هب  اپ  لجا  يا 

***
( یناسنا یلع  )

رشحم يارحص 

تسا  رّدکم  اهلد  تبیصم و  زا  رپ  ملاع  تسا  رهطا  يارهز  ترضح  تافو  زور 
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121 ص :
تسا  رت  مغ  کشا  زا  همه  نایناهج  مشچ  وا  رمع  دنمورب  لاهن  نوچ  هدیکشخ 

تسا  رشحم  يارحص  هک  دنرب  نامگ  مدرم  راز  ياههلان  زا  هدش  رپ  هک  سب  ملاع ز 
تسا  رترب  كالفا  هوکش ز  رد  هک  یمسج  كاخ  هب  دوریم  مغ  هجنکش و  زا  زورما 
تسا  رواخ  دیشروخ  وچ  كانبات  هک  ییور  غورف  همه  اب  دوش  هریت  كاخ  هب  ناهنپ 

تسا  رسفا  دیشروخ  رس  رب  هک  یتروص  نآ  وا  زا  ینشور  درب  هرهز  هک  ياهرهچ  نآ 
تسا  ربونص  ورس و  روخرد  هن  یگدرمژپ  غیرد ! يا  دش ، یناوج  راهب  رد  هدرمژپ 

تسا  ربمیپ  گرم  تبیصم  شتآ  زا  وا  ناج  هب  دز  ررش  هک  سردوز  گرم  نیا 
تسا  ردام  رادازع  تساهلاس  هک  اریز  تشادن  ردپ  گرم  ییادج و  تقاط  وا 

تسا  رّکش  وچ  شماک  هب  گرم  هک  ردپ  زا  دعب  تفر  درکن و  ملاع  هب  گنرد  یکدنا ، زج 
« تسا روشک  تفه  خر  لاخ  هک  نینزان  نآ   » كاخ هب  دوریم  دوخ  روشک  هب  اوزنا  رد 

تسا  رّطعم  شنیمز  کشم  وچمه  هکنآ  اب  شتبرت  يوب  ناسخ  دنونشن  هک  دهاوخ 
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122 ص :
تسا  ردام  نیلاب  رس  رب  هتسشن  بنیز  کشا  ياج  هب  نوخ  وا  زا  دزیر  هک  ياهدید  اب 

تسا  ردارب  نیگمغ  ود  جنر  لدهتسخ ز  مه  زادگناج  گرم  نآ  زا  هتسکشلد  راز و  مه 
تسا  ربارب  ملاع  همه  اب  ردق ، کیره ز  دنربمغیپ  تخد  هداز  هک  ناکدوک  نآ 

تسا  رتخا  هام و  فرش  نامسآ  هب  کینیو  لگ  دوب و  هلال  افص  ناتسلگ  هب  کینآ 
تسا  رهوگ  لعل و  زا  رپ  کشا  ناشناماد ز  لولم  نت  ود  ره  دوخ  ردام  گرم  نونکا ز 

تسا  رمحا  توقای  همه  ناشکشا  بانوخ  كاخ  هب  دوشیم  ناهن  وچ  ناشدارم  جنگ 
تسا  ربکاهَّللا  هب  هدوشگ  ناهد  بنیز  نسح  دوخ  يوم  دَنَک  نیسح و  دنز  رس  رب 

تسا  رک  ناهج  شوگ  هک  درد  غیرد و  اّما  دش  دنلب  يراز  هلان و  هب  ناشدایرف 
تسا  رورپزان  نینچ  هک  یکدوک  رهب  زا  ندش  ادج  ردام  زادگناج ز  تسا و  خلت 

تسا  رّوصم  يافص  هک  يردام ؟ هچ  مه  نآ  تسا  مّسجم  يافو  هک  يردام ؟ هچ  مه  نآ 
تسا  رهوش  شالوم  دش ، ردپ  شربمغیپ  تسا  ملاع  ياهنز  يوناب  هک  يردام  نآ 
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123 ص :
تسا  رهاوخ  شارذع  میرم  هک  يردام  نآ  تسا  وا  زینک  رتمک  هیسآ  هک  يردام  نآ 

تسا  رس  رب  هک  ردام  هیاس  تساشگلد  سب  نما  هاگیاج  دوب  هناخ  هک  ار  لافطا 
( يزرو نسحلاوبا  )

***

ءارهزلاۀمطاف ای 

تسا  هداتفا  ارجام  نیز  ادخ  شرع  رب  هزرل  تسا  هداتفا  اوسام  ردناک  تسا  ییاغوغ  هچ  نیا 
تسا  هداتفا  الب  بادرگ  هب  یتشک  اب  حون  رگد  راب  مغ  نافوط  زک  تسا  یبوشآ  هچ  نیا 

تسا  هداتفا  ام  ناج  رب  یشتآ  شرارش  زک  لیلخ  ناج  رد  هداتفا  نایدورمن  شتآ 
تسا  هداتفا  اصع  یسوم  فک  زا  تبیصمنیز  لین  دور  رد  مغ  طرف  زک  نامسآ  يا  نک  هیرگ 

تسا  هداتفا  ایربک  شرع  ناکرا  رب  هزرل  حیسم  کشا  لد و  زوس  زا  هک  لد  يا  نک  هلان 
تسا  هداتفا  ادخ  یحو  طبهم  رد  یشتآ  مصخ  دادیب  زا  هک  دزوسیم  لیربج  رپهش 

تسا  هداتفا  اون  روش و  زا  هدیروش  لبلب  نیمک  رد  نیچلگ  غاب و  رد  لگ  باوخ و  رد  نابغاب 
تسا  هداتفا  اپ  تیارهز ز  هناخ  برد  تشپ  رد  برض  زک  نیبب  زیخرب و  هَّللالوسر  ای 
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124 ص :
تسا  هداتفا  ادج  لگ  زا  ياهتفکشن  هچنغ  نازخ  داب  شروی  زا  یگدنز  راهب  رد 

( يروباشین هدیلوژ  )
***

متسیرگ ایرد 

متسیرگ  اجیب  هک  رادم  نامگ  اّما  متسیرگ  ایرد  وت ، قارف  زا  نم  اناج !
متسیرگ  اهبش  مدید و  غاد  زور  ره  رمع  زور  دنچ  نیرد  هک  تمیوگ  رْدقنآ 
متسیرگ  اوادم  تساودیب  ِدرد  رب  هآ  کشا و  ّيراز و  هیرگ و  هک  نیا  متسناد 

متسیرگ  ادیش  لبلب  وچ  لگ  رجه  زا  ملگ  هچنغ  نازخ  داب  دش ز  وچ  رپرپ 
متسیرگ  ارحص  لد  رد  رهش و  متفر ز  کشا  ِعنم  هدیدمغ  ِنم  زا  درک  وچ  نمشد 

!! متسیرگ اباب ! هچ  یعّدم ز  دنتسه  زاب  دناهتسخ و ، ملد  دناهتسکش و  ولهپ 
متسیرگ  اهنت  سکیب و  تسیلع  مدید  شیوخ  رهب  هن  اّما  مدرک ، هیرگ  رایسب 

متسیرگ  ایند  هب  هک  ات  وت  زا  سپ  مدوب  ماهدید  جنر  سب  هک ز  ردپ ! یهگآ  دوخ 
( یمالغ نیسح  )

***

عیقب تبرغ 
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125 ص :
ار هنیدم  راید  تسا  هدرک  هریت  مغ  ار  هنیدم  راصح  زاب  هتفرگ  ترسح 

ار هنیدم  راصح  دندز  نوخ  گنرلگ  تسیلع  هناخمغ  هک  عیقب  تبرغ  زا 
ار هنیدم  رانک  هشوگ  تسا  هدرک  رپ  یلع  تبرغ  همطاف و  نوخ  راثآ 

ار هنیدم  راذع  دنامن  رگد  یگنر  تفرگ  یلع  هام  وچ  رهش  ياههچوک  رد 
ار هنیدم  راهب  دندز  نازخ  شقن  تفکش  رد  ِرامسم  تراسج  زا  هک  لگ  نآز 

ار هنیدم  رات  بش  دوب  اجک  یعمش  شايدهم  کشا  زج  هب  عیقب  تولخ  رد 
ار هنیدم  راوج  دیما  وزا  مراد  مدّیؤم  میوا ، بتکم  ِراثنناج  نم 

( دّیؤم اضر  دّیس  )
***

رون یلع  رون 

درک نمسای  رد  ناهن  ار  قیاقش  درک  نفک  ار  ارهز  مسج  نوچ  یلع 
دندیود ردام  بناج  يراز  هب  دندیسر  هر  زا  شاهدید  رون  ود 

رون یلع  ٌرون  ینعم  دش  نایع  روجنر  مسج  نآ  رب  دندنکفا  دوخ 
درب ناششوه  رس  زک  دیلان  نانچ  درب  ناششوغآ  رد  داشگب و  لغب 
هدید  ار ز  ام  ياهدنکفا  کشا  وچ  هدیمر  ام  زا  تلد  ردام ! ایا 
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ریگ رپ  ریز  ار  ناگجوج  تفآ  زو  ریگ  رب  هب  ار  نامیتی  ردام  ایب 

درک رب  هب  ار  اهلگ  داشگب و  لغب  درک  رس  هلان  همغن  هب  لبلب  لگ و 
( يدنواهن دّمحم  خیش  )

***

لد ثیدح 

تسیرگ  ایرد  کی  هّصغنیز  ماهدید  نامسآ  تسیرگ  اهبش  ِلد  رد  تیور  هام  یب  لد  هک  سب 
تسیرگ  ادیش  لبلب  تلاح  هب  رپرپ  لگ  يا  درک  هلان  اهنتهن  تگوس  رد  قشع ، نابغاب 

تسیرگ  ارهز  هرهُز  راز  لاح  رب  نامسآک  دش ؟ هچ  بش  نآ  يرد ، راوید و  نیب  اهلاراب !
تسیرگ  الوم  تبرغ  رب  رحس  ات  ارهز  هک  سب  نامسآ  نارتخا  مشچ  هدولآنوخ  تشگ 

تسیرگ  ارحص  لد  رد  اسآهلال ، لد ، رب  غاد  یلع  سب  زا  کلف  يا  باریس  هنشت  ریوک  دش 
تسیرگ  ای  یبیرغ ، زا  تفگ  ْهَچ  هب  لد  ثیدح  ای  یلع  بش  ره  رحس  ات  ار ، وا  کشا  دننیبن  ات 

تسیرگ  ات  يدرک  هچ  وا  اب  کلف  يا  منادن  نم  ربص  يایند  کی  دوب و  تعاجش  نادیم  ریش 
تسیرگ  ارآناهج »  » دیشروخ وت  غاد  زا  هک  سب  دنامن  رتسکاخ  ریغ  وا  زا  عمش و  نوچمه  تخوس 

( ییارآناهج داوج  )

نویشیب هیرگ 
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درک نویشیب  هیرگ  رحس  هب  ات  ناوت  هک  درک  نشور  سکهمه  رب  ار  هلأسم  نیا  عمش 

درک نمشد  زا  ربخیب  بش  لد  رد  اههلان  رگج  نوخ  زا  یلع  ارهز ، تبرت  رس  هب 
! درک نکسم  یلع  بلق  رد  همه  یلین ، خر  هایس  يوزاب  هتسکشب و  يولهپ  نآ  مغ 

درک نت  راید  ناج ز  رفس  يوزرآک  ناهج  ناج  نآ  هنیکیب  هنیس  دش  گنت 
درک نخلگ  یلع ، هب  ایند  نشلگ  وت  رجه  نوریب ! دیآ  ندب  زا  ناج  هک  شاک  يا  تفگ :

«( راکوج  » يریالم یفراع  )
***

! غیرد يا 

! غیرد يا  كاخ ، رد  تفر  بلابل  نوخ  زا  یلد  اب  غیرد ! يا  كاخ ، رد  تفر  بش  تملظ  رد  قح  رون 
! غیرد يا  كاخ ، رد  تفر  بکوکهدنبات  نآک  هآ ! دوب  هدنبات  هرهُز  ار ، فرَّشلاتیب  تعلط 
! غیرد يا  كاخ  رد  تفر  بترپ  باتیب و  ینت  اب  بابک  مغ  زا  یلد  اب  تمصع  خرچ  باتفآ 
! غیرد يا  كاخ ، رد  تفر  برقع  جرب  رد  رمق  نوچ  ناتریس  یعفا  رازآ  زا  هدرزآ  يرکیپ 
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! غیرد يا  كاخ ، رد  تفر  بر  هبوبحم  نیلّوا  مدقمه  مدقا  لقع  اب  مَِدق ، نسُح  یلیل 

! غیرد يا  كاخ  رد  تفر  بتکم ، لفط  شلیئربج  دوب  هک  نآ  تلاسر  رارسا  راونا و  لماح 
***

«( رقتفم  » یناهفصا يورغ  )

! يردقنارگ شاداپ  هچ 

! ییورین کشا ! يا  رتشیب  میرگب  ات  ار  ادخ  ییوج  همشچ  ممشچ  ایرد و  هدش  نوخ  زا  ملد 
ییوج  بل  رب  هتسکش  مه  رد  شتماق  يورس ، هک  متام  ناِدب  دوخ ، کشرس  ياپ  رد  هتشگ  مخ  مَدق 

 .. ییوجلد رای  مرادن  منایرگ ، مشچ  زا  ریغ  هک  اهنت  سکیب و  بیرغ و  متشگ  دوخ  رهش  رد  نانچ 
ییوناب  هتشگ ، تیالو  هار  هتشک  اجنیا  هک  هچوک  نیا  راوید  رب  دیسیونب  هدید  نوخ  هب 

! ییوکین دنبوزاب  هچ  يردقنارگ ! شاداپ  هچ  ار ! تلاسر  شاداپ  هچوک ، نایم  رد  متفرگ 
ییوزاب  هتسکشب  ادخ  تسد  زا  درک  تیامح  اهنمشد  جاوما  رد  هک  ار ، نیا  نک  تبث  هنیدم !

***
«( مثیم  » راگزاس اضرمالغ  )

دنکیم كالوک  هکرعم  هب  مغ  نافوط  دنکیم  كاچ  نت  هب  هماج  هدیپس  بشما 
دنکیم كاپ  دوخ  کچوک  ياهتسد  اب  شرتخد  ریزارس و  هرهچ  هب  ردپ  کشا 

! زونه دزوسیم 

زونه دزوسیم  هناورپ  نیا  تسشوماخ و  عمش ، زونه  دزوسیم  هناوید  لد  نیا  تیازع  رد 
زونه دزوسیم  هنادرُد ، نسحم  يارب  زا  نایعیش  رادغاد  بلق  هنیس ، نایم  رد 

زونه دزوسیم  هناوید  لد  نیا  شرارش  زا  شوگ  هب  مدره  دسریم  ارهز  زوسناج  هلان 
زونه دزوسیم  هناشاک  اههلعش ، نایم  رد  درب  داّیص  نایشآز  ار ، رپ  لابنینوخ و  غرم 

زونه دزوسیم  هناخلگ  هخاش و ، زا  داتف  لگ  دنتخورفا  الو  ناتسلگ  ردناک  ررش  نآز 
زونه دزوسیم  هناگیب  همطاف ، يازع  رد  زارف !»  » وگ مک  انشآ  زوس  ارهز ز  مغ  رد 

«( زارف  » یشیرق یقت  دیس  )
***

! لالب يا 

! لالب يا  شوه ، زا  تفر  ام  همولظم  ردام  لالب ! يا  شوماخ  تشگ  لبلب  ّيدرب و  لگ  مان 
! لالب يا  شوپهیس ، ار  ام  نکم  دوخ  ناذا  اب  تسسب  يدرک ، نزحلاتیب  ار  یحو  ناتسوب 

! لالب يا  شوماخ ، رمع ، غارچ  ار  ام  ردام  وت  ددرگ ز  رتدوز  يدرگ ، شوماخ  رگا  رید 
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! لالب يا  شوگ ، هدب  بنیز  هیرگ  يادص  رب  مه  وت  کنیا  داد ، شوگ  تناذا  رب  ام  ردام 

! لالب يا  شود ، رس  رب  ار  ام  راذگم  مغ  راب  مه  هب  ار  ام  تماق  هتسکش  ربمغیپ ، گرم 
! لالب يا  شومارف ، نیچلگ  نابغاب ، ّقح  درک  تخوس  غاب ، تفر و  تسد  زا  لگ  تشگ و  رپرپ  هچنغ ،

! لالب يا  شوغآ ، رد  ار  ام  هلال  دریگ  كاخ  میاهتسناد  هتسشنب و ، ام  يور  رب  مغ  درگ 
! لالب يا  شوج ، دنز  لد  لها  مشچ  زا  نوخ  کشا و  تسا  مثیم »  » مظن هب  رسکی  ام  لاح  نابز  ات 

«( مثیم  » راگزاس اضر  مالغ  )
***

يدمحا يابیز  هفوکش 

دوشیمن اربک  تمصع  هب  یسک  اتمه  دوشیمن  ادیپ  وت  ریظن  یسک  زگره 
دوشیمن ایحا  وت ، ضیف  هب  زج  مالسا ، تسوت  دوجو  زا  ریثک  ریخ  هک  يرثوک  يا 

دوشیمن اهیبا » ّما   » هک يرتخد  ره  یفطصم  تشاد  رگد  نارتخد  دنچ  ره 
دوشیمن او  رگد ، هدنخ  هب  نم ، ياهبل  يدمحا  يابیز  هفوکش  يا  وت  زا  دعب 

دوشیمن اهاط ، يرای  نودب  مدید  ار  وت  رکیپ  منک  نفد  هک  متساوخ  نوچ 
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دوشیمن اّیهم  شیوخ  ناج  نفد  رب  سک  چیه  هکنوچ  یبن ، تسد  هب  ار  وت  مداد 

دوشیمن ادعا ، هدید  شیپ  هب  اّما  زور  هنابش  ملان  وت ، ربق  رانک  مهاوخ 
دوشیمن ادرف  هچ  ز  ادخ ، يا  مزورما  دش  دنُک  وت ، قارف  ز  اپدنت ، رمع  نیا 
دوشیمن اهمغ  همغن  شومخ ، مدکی  تاهلان  راوید ، رد و  زا  مشوگ  هب  دیآ 

دوشیمن ابیکش  هنرگ  و  یلع ، بلق  وت  ربق  ز  مریگ ، هبش  ره  ربص ، ماهلا 
دوشیمن افطا  هک  تسا ، یشتآ  وت  غاد  رمع  مامت  ارهز ، وت  دای  هب  ناهن ، میرگ 

دوشیمن اشفا  وت  ربق  ناهن  زار  مقتنم  ّيدهم  ترضح  روهظ  رد  زج 
( ناسح )

***

! هناهب

دریگ رسمه  رس و  ياوه  زاب  وا ، لد  دریگرب  نانج  رازلگ  هب  هناخ  رگا  درم 
دریگ رتخد  بناج  ردپ  رهم  رتشیب  رسپ  هچ  رتخد  هچ  تسزیزع  دنزرف ، هچرگ 

!؟ دریگ ربمیپ  ناج  یسک  تشاد  نامگ  هک  تسنم  ناج  نوچ  همطاف  یبن : تفگ  اهراب 
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دریگ رس  زا  دوخ  راتفگ  هک  دوبیم  شاک  تسنم  رازآ  يو ، رازآ  هک  تفگ  اهراب 

دریگ رفیک  ِیپ  رتخد ، لتاق  رب  هار  رگم  هک  ات  یبَن  هچوک ، نآ  رد  دوبیم  شاک 
دریگ رد  نتخوس  ببس  زا  يربخ  شیوخ  رتخد  همداخ  زا  هک  دوبیم  شاک 

!؟ دریگ رسمه  يور ز  نم  رتخد  ارچ  هک : دسرپ  امسا  هک ز  ربمیپ  دوبیم  شاک 
دریگ ربمیپ  هاگ  یلع ، ْشود  رب  هاگ  ار  همطاف  دسج  بش ، نآ  هک  دوبیم  شاک 

دریگ رب  رد  دسوب و  تیلست و  دهدب  ار  وا  میتی  لافطا  هک  دوبیم  شاک 
دریگ ردام  ِیپ  هناهب  باوخ و  زا  دزیخ  نیسح  هک  اهبش ، همین  نآ  رد  دوبیم  شاک 
دریگ رشحم  فص  رد  ار  همطاف  نماد  وا  هراوآ »  » هک تسادرف ؟ تشحو  زا  مغ  هچ 

«( هراوآ  » ینادمه یبجعت  )
***

! دوب اهنت  اجهمه  رد 

! دوب ارهز  همطاف  یبن ، نامشچ  رون  دوب  اهنت  اجهمه  رد  ردپ  دعب  هک  نآ 
دوب اهلگ  شوخ  يوب  شسفن ، رطع  هک  نآ  درمژپ  یناوج  هب  یتشهب  يونیم  لگ 
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! دوب ارحص  نَزحلاتیب  همطاف ، نمأم  دندرزآ  افج  ار ز  یبن  مسج  هراپ 

! دوب اجرباپ  تباث و  نانچ  هک  يربص  هوک  داتفا  اپ  زا  يو  دعب  یلع  دنتفگ : همه 
دوب الاپنوخ  هرسکی  شمغ  ردیح ز  مشچ  دنتشک  ار  ادخ  بارحم  هشوگ  رگج  ات 

! دوب اپ  رب  رگا  ياپارس ، عمش  نوچ  تخوس  رمع  همه  شغاد  شتآز  یلع  ارهز و  تفر 
دوب اسرفناوت  زوسناج ، متام  نآ  هک  سب  يدوریج »  » رگج نوخ  دوخ  هدید  زا  دراب 

( يدوریج مظاک  )
***

! گرم ناشن 

تسادیپ  گرم  ناشن  مدرز  هرهچ  رب  تسادیپ  گرب  میوزرآ  لخن  هب  بشما 
دیراذگ اهنت  ار ، یحو  تیب  رامیب  دیراذگاو  دوخ  رتسب  رد  ارم  بشما 

بشما  تسماب  بل  رب  مرمع  دیشروخ  بشما  تسمامتا  هب  ور  مرجه  نارود 
مدرک  هناش  ار  دوخ  نادنزرف  يوسیگ  مدرک  هناخ  ِراک  دوب ، رخآ  زور  نوچ 

! امْسا دوب ، مزاین  زار و  نیرخآ  نیا  امْسا !؟ دوب  مزامن  رد  یلاح  هچ  يدید 
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نکفیب  میور  رب  هدرپ  کنیا ، مباوخیم  نکفیب  میوس  ار ، شیوخ  هاگن  رخآ 
! نم ماهتفر  ربمیپ  شیپ  مدش ، تحار  نم  ماهتفخ  رتسب  هب  شماخ  رگا  يدید 

! دیریگب متام  هدزشتآ ، هناخ  رد  دیریگب  مغ  کشا و  مزب  میارب  اهبش 
نم  هداّجس  دوش  دراذگن  هدیچرب  نم  هدازآ  بنیز  اب  وگب  نم  زا 

تساجنیا  بشره  میاعد ، تاجانم و  حور  تساجنیا  بنیز - مراگدای - اّما ، متفر  نم 
«( مثیم  » راگزاس اضر  مالغ  )

***

دیدیمن ار  مالسلا  اهیلع  ارهز 

دوب شوخ  بآ  شمشچ ، کشا  يدرم  رادیب  دوب  شوخ  باوخ  رد  ناگتفخ  مشچ  دوب و  بش 
ار شاهلاسهدجه  رای  مسج  هدرزآ  ار  شاهلال  نینوخ  هدرک  ناهنپ  كاخ  رد 

تخیریم  كاخ  شدیمااهنت ، ِرکیپ  رب  تخیریم  كالفا  زا  مجنا  نوچ  خر ، هب  شکشا 
تخوسیم  عمج  زا  ربخیب  اهنت ، ياهنت  تخوسیم  عمش  نوچ  ادصیب  بش ، تملظ  رد 

تشادیمنرب  رس  شرسمه ، ربق  كاخ  زا  تشادیمن  رواب  ار  رای  گرم  هک  ییوگ 
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هاتوک  دید  ار  بش  رمع  شرای ، رمع  نوچ  هام  نامسآ ، رد  دوش  مگ  مکمک  تساوخیم 

! ار لد  تشاذگب  نیمز ، زا  تروص  تشادرب  ار  لِگ  هدید ، کشا  يایرد  رد  دیسوب 
هناخ  يوس  دش  ناور  ناجیب ، يرکیپ  اب  هنابش  ارحص ، نآ  رد  ار  شناج  تشاذگب 

دندوب هتشک  ار  شیداش  مه  وزرآ ، مه  دندوب  هتشغآ  نوخ  هب  ار  شکاخ  هک  اجنآ 
 ... دیدیمن ار  ارهز  تشگیم و  فرط  ره  رد  دیدیمن  ار  ایند  ياهمغ  زج  هک  اجنآ 

تشاذگب  كاخ  نورد  یفخم  دوخ  ناج  اب  تشادرب  وچ  الوم  ار  هدرزآ  نت  نآ  شود 
تخیریم  هبانوخ  وا  يارهز  يولهپ  زا  تخیمآ  مه  رد  شمشچ  کشا  اب  شلد  نوخ 

«( مثیم  » راگزاس اضر  مالغ  )
***

! ادابم

دنیبب روآراب  لخن  ِنازخ  ناراهب  رد  ینابغاب  ادابم 
دنیبب رب  گرب و  هدیچ  یلخن ، هک  یناگدنز  راهب  رد  ادابم 

دنیبب رذآ  رد  هنتف  قرب  شیوخ ز  هنال  یبیلدنع  ادابم 
دنیبب رپ  یتشم  هنال  رد  اجب  تفج  زا  هک  یغرمنآ  دراد  یلاحهچ 

دنیبب رتسکاخ  هنال ، ياج  هک  تسا  یغرم  لاوحارتزوسناج  نآزو 
دنیبب ردام  تروص  یلیس  یلین ز  هک  تقاط  یکدوک  درادن 
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دنیبب رفولین  وچ  ار  دوخ  خر  دناوت  یک  ردام ، تسخرس  لگ 

دنیبب رسمه  ندروخ  یلیس  هک  رتشوخ  درم  رب  لجا  رابنارازه 
؟ دنیبب ردیح  ار ، هنحص  نیا  رگا  ایادخ ! ادیپ  دنکیم  یلاح  هچ 

دنیبب رثوک  یقاس  ار ، شخر  ادابم  ات  ناهنپ  هدرک  ور  وگم 
دنیبب رواد  هبوبحم  خر  یهاگنیب  الوم  هکنآ  دناوت 

دنیبب رتخادب  مصخ  دهاوخن  تسباتفآ  فوسک  هم ، فوسخ 
دنیبب رفیک  شلتاق  بر  ای  هک  دیلان  درد  زا  رد  هلعش ، نایم 

دنیبب ردنا  نوخ  هب  شرامسم  هک  دراد  مرش  الوم  يور  زا  یلو 
؟ دنیبب ربمغیپ  تخد  زا  یهت  شیوخ  هناخ  سپ  نیزاالوم  ناسهچ 

دنیبب رطضم  بنیز  ادابم  ار  شاهداّجس  رداچ و  نک  ناهن 
دنیبب رتمک  ار  هنحص  نیا  رگم  نک  وشتسش  ار  رد  راوید و  ورب 

«( هناورپ  » يدهاجم یلع  دّمحم  )
***

! دنامیمن ردام 

! دنادیمن ایوگ  مدیسرپ و  نآ  زار  هّضف  ز  دناوخیم !؟ هتسشنب  ار  شیوخ  زامن  ردام  ارچ 
! دنامیمن ردام  ام ، شیپ  يزور  دنچ  زا  شیب  هک  ممولعم  هتشگ  یتخس ، هب  دیآ  شاهنیس  زا  سَفن 

!؟ دناشوپب ور  دوخ  رتخد  زا  يردام  هدید  هک  هّضف ! هدب  خساپ  ارم  اشگب  بل  وت  نم ، ناج  هب 
! دناتسب هرابکی  ارم  ناج  لجا  وا ، ياج  هک  نک  یفطل  داد ، ناج  یلع  رهب  مردام  یهلا !
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! دناوتن كاپ و  ار  ممغ  کشا  ات  هرهچ  زا  دنک  یهاگ  دنکیم  مهاگن  دوخ ، زابْمین  مشچ  هب 

! دنایرگب ار  وا  رتشیب  نم ، هیرگ  ادابم  وا  رانک  میرگیمن  اّما  وا ، رب  دزوس  ملد 
دناشنب شیوخ  رانک  رد  مه  ارم  دنیشنب ، هک  مدرک  اعد  ار  وا  مدحبص  ات  شرتسب  رانک 

! دنار نابز  رب  شناگیاسمه  هرابرد  اعد  منیبیم  دید و ، شناگیاسمه  زا  رازآ  یسب 
دناوخیمن مثیم » ، » وا فصو  زا  ریغ  هب  خزود  رد  هچ  ّتنج ، رد  هچ  رشحم ، رد  هچ  خزرب ، رد  هچ 

«( مثیم  » راگزاس )
***

!؟ وت رپ  هتسکش  هک 

! وت رس  تنحم ، تسلاب ز  رپ و  ریز  هب  هک  وت !؟ رپ  هتسکش  هک  یتوکلم ! يامه  يا 
!؟ وت رظنم  ارچ  زییاپ  وچ  هدرمژپ  هتشگ  مّرخ  یتسه  وت ، ضیف  زا  دش  هک  يراهب  يا 

وت رتسب  رب  وت  لافطا  هیرگ  همهنیا  تسوت  يروجنر  یناهنپ و  مغ  نامجرت 
وت رتخد  رسپ و  هاگن  ْزیگناشسرپ  دنبلطیم  نم  وت ز  ياود  جنر و  ببس 

! وت رسمه  وت و  ّمع  ِرسپ  نم ، مّیلع  لوسر !؟ تخد  يا  ینک  ناهنپ  هچ  نم ز  زا  هرهچ 
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138 ص :
وت رکیپ  نوخ  هب  هقرغ  رد و  خیم  ندید  زوستقاط  هرظنم  نآ  هظحل و  نآ  زا  ياو 

وت روآدرد  هّصق  زا  یلع  ناج  تخوس  كاخ  هب  نفد  دش  وت  مسج  اب  وت  ياهلد  درد 
«( هراوآ  » ینادمه یبّجعت  )

***

! ینیِذُخ ُۀَّضِف  ای 

! ردام هناور  مکشا  لیس ، نوچ  هدید  ددرگ ز  ردام ! هناتسآ  نیز  مرآ ، دای  هک  هگره 
! ردام هناخ  برد  رب  هراظن ، منکیم  ات  ینیِذُخ ! ُۀَِّضف  ای  يادص : زا  مرآ  دای 

! ردام هناشن  دراد  تروص ، هب  شتبرغ  زک  ادیپ  تسوت  يور  زا  مولظم ، تسیلع  هَّللاب 
! ردام هناش  زورما  يدرکن ، ارم  يوم  تردق  تشادن  تتسد  تنحم ، درد و  ییوگ ز 
! ردام هنابش  کشا  بنیز  ْمشچ  دزیر ز  بش  لد  نیا  وت  ياج  بر ، ای  ياهتسببل ز 

***
«( مثیم  » راگزاس )

! رخآ ياهزور 

میتشاد  ردام  هناخ  رد  رگد ، نالفط  وچمه  میتشاد  رس  رب  هیاس  مه  ام  هک  يزور  نآ  دای 
میتشاد  ربمیپ  زا  ارهز  وچمه  يراگدای  زاب  درک و  ناهنپ  هرهچ  ام  زا  ربمغیپ - ام - ّدج 
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139 ص :
!؟ میتشاد رواب  لیجعت  نیا  هب  یک  ار  وا  گرم  ام  تسد  زا  تفر  زین  ام  همولظم  ردام 

! میتشاد رپهتخوس  غرم  لاح  اجنآ ، رد  ام  دندز  ام  يارس  رب  شتآ  هک  يزور  نآ  ردنا 
میتشاد  ردارب  يور  ندید  يوزرآ  غیرد ! اغوغ ، نآ  رد  نسحم  ناهج  زا  تفر  دمآ و ،

میتشاد  رت  هدید  اب  اعد  شرهب  ام  هنرو  ار  شیوخ  گرم  تساوخیم  قح  دوخ ز  ام ، ردام 
! میتشاد رگخارپ  ْلد  مغ  نیزا  مه  ام  یلع ، نوچ  تفرگیمور ! ام  شرمع ز  رخآ  ياهزور 

! میتشادرب ياهسوب  شنوگلین  يور  ات ز  زار  هفرُط  نیا  دش  مولعم  ام  هب  شنفد  بش  رد 
میتشادربرد  زین  ام  ناج  وچمه  ار  وا  مسج  تفرگربرد  ام  مسج  دمآرب ، شتسد  نفک  زا 

! میتشاد رهاوخ ، ود  اب  متام  مزب  ردارب  ود  بش  زور و  ره  ردپ  اب  ردام ، يور  قارف  زا 
!( میتشاد ردام  هناخ ، رد  ام  هک  يزور  نآ  شوخ  يا  : ) تفگب مثیم »  » ار هچنآ  دیؤم »  » دیوگ ناغف  اب 

( دّیؤم اضر  دّیس  )
***

! وت زامن  هداّجس 

! زونه مرواب  دَوبن  مدید و ، وت  گرم  زونه  مرطاخ  رد  وت  دای  تسه  ّیتفر و 
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زونه مرت  مشچ  هتفرن ز  تخر  شقن  متسیرگ  تقارف  بش ز  زور و  هکنآ  اب 

! زونه مرس  ات  اپ  وت ، قارف  زا  دزوسیم  عمش  وچ  وت  ياپارس  تخوس  هک  نم ! يارهز 
زونه مروآنزُح  لفحم  غارچ  دشاب  هآ  متخورفا ز  وت  يازع  رد  هک  یعمش 

! زونه مرب  رد  ییوت  هک  منکیم  ساسحا  دَوب  ملد  ناج و  سنوم  هک  سب  وت  دای 
! زونه مرورپمغ  لد  تاهناهب ، دریگ  موریم  بارحم  بناج  وتیب  هک  اهبش 

! زونه مرکیپ  زا  دنز  رس  غاد ، ياهلگ  تسشن  نم  ناج  رب  وت  لسغ  تقو  هک  مغ ، نآز 
! زونه مرتاهنت  وت ، ناشنیب  ربق  زو  ماهتسکشلد  وت ، هتسکش  يولهپ  زا 

! زونه مرتخد  ار ، وت  زامن  هداّجس  زامن  عقوم  دنکفیم  رایتخایب ،
زونه مرت  مشچ  وت ، غاد  هاوگ  دشاب  تفگ : دورس و  دّیؤم » ، » زادگناج رعش  نیا 

( دّیؤم اضر  دّیس  )
***

مالسلا اهیلع  ارهز  ای 

ارهز ای  منهریپ  زا  دشکرس  اههلعش  ارهز  ای  منت  ناج و  رب  هدز  شتآ  تغاد 
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ارهز ای  منت  ناج و  رد  هتخورفا  شتآ  بیصن  هتشگ  ارم  هک  یغاد  وت  گرم  مغ  زا 

ارهز ای  منمچ  غاب و  شدرگ  زا  ریس  دوجو  رازلگ  لگون  يا  وت  نادقف  دعب 
ارهز ای  منمجنا  هدش  شوماخ  وتیب  شیرپ  لاح  اب  وت  ربق  رس  هب  ناهاگماش 

ارهز ای  منسح  نیسح و  کشا  فرط  کی  رارق  هدرب  ملد  بنیز ز  هلان  فرط  کی 
ارهز ای  منزن  مد  مروآ و  رظن  هب  دوبک  راسخر  هتسکشب و  يولهپ  نآ  دای 

ارهز ای  منطو  بیرغ  وتیب  منک  هچ  بیرغ  اهنت و  هّکی و  مدش  وتیب  یتفر و 
ارهز ای  منخس  میوگ  هک  تسین  یمرحم  تسا  هدش  نابایب  هاچ  نم  هلان  مدمه 

ارهز ای  منت  ناج و  رب  هدز  شتآ  تغاد  دیوگ  یتارب »  » هتسکشب لد  اب  تمغ  رد 
( روپ یتارب  ساّبع  )

***

هضف لاح  نابز 

مدید  ار  هدیپس  حبص  تملظ و  داهج  مدید  ار  هدیقع  قشع و  هراصع  نآ  نم 
مدید  ار  هدیدن  يادخ  تافص  وا  رد  مدرک  رظن  وا  يارآلد  لامج  رب  وچ 
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مدید  ار  هدیرج  اهدص  تمصع و  راهب و  نید  نشلگ  هب  نازخ  داب  شروی  هاگ  هب 

مدید  ار  هدیچ  هخاش  زا  ِلُگ  مدیود و  دیبلط  نم  کمک ز  ات  رد  هناتسآ  رد 
مدید  ار  هدیپت  نوخ  رد  هچنغ  هداتف  نیچلگ  هنیک  رپرپ ز  لگ  نآ  رانک 

مدید  ار  هدید  ود  غورف  مشچ  کشا  هک  متفگ  مدینش و  تملظ  هدنخ  يادص 
مدید  ار  هدیصق  ارهز  هنیس  حول  هب  هَّللالوسر  ای  هناخ  رد  خیم  برض  ز 

مدید  ار  هدیمختماق  يوناب  عافد  دندرب  شاهناخ  ار ز  یلع  هتسبتسد  وچ 
( يروباشین هدیلوژ  )

***

مالسلا اهیلع  ارهز  مغ 

شمدامد  جنر  یپایپ و  تنحم  نآ  شمتام  ارهز و  مغ  زا  مدای  هب  دمآ 
شمهرد  لاح  نآ  ترسح و  رپ ز  بلق  نآ  نیشتآ  هآ  نآ  شتآرپ و  هدید  نآ 
شمخ  تماق  نآ  هتسکش و  يولهپ  نآ  دوبک  هناش  نآ  هلبآ و  رپ ز  تسد  نآ 
شمهرم  دوب  یمه  هنایزات  هک  یمخز  شاوّدلارخآ  ردپ  غاد  دوب  هک  يو  رد 
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شمع  رسپ  لاح  هب  هراظن  هدید  زو  ردپ  مغ  رد  ناشف  کشرس  هدید  زا 

شمتاخ  هداتفا  نمرها  تسد  هب  وسکی  یهت  نید  نامیلس  تخت  ریرس و  وسکی 
شمچرپ  تسا  نوگن  دیدب  ار  مالسا  شروشک  تسا  بارخ  دیدب  ار  دیحوت 

شمکحم  تایآ  حضاو و  ّصن  خوسنم  بیرغ  نیبم  ماما  وحم و  باتکلاّما 
شمرحم  هام  رشاع  نیسح و  زا  هگ  رفص  متفه  نسح و  زا  يدرک  دای  هگ 

شمیرم  یسیع و  هدید  یتخیر ز  نوخ  شرجاه  لیعامس و  ناج  هب  يدز  شتآ 
دنتسیرگ نوخ  وا  متام  هب  نایبوّرک  دنتسیرگ  نودرگ  کیالم  شاهیرگ  زا 

( یناهارف کلامملا  بیدا  )
***

؟ تخوس ارچ 

! ّبر ای  رّرکم ، هدرسفا  نیمغ و  تفگیم  ّبر ! ای  ردیح ، هتسشن  ازع  گوس و  رد 
! ّبر ای  رد ، هرارشرپ  شتآ  رد  ارچ ؟ تخوس ؟ ارچ  یفطصم  هناورپ 

***

زور نآ 
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تخوسیم  لبلب  هنایم ، رد  همه  زا  شیب  تخوسیم  لبنس  هرارش ، رد  هک  زور  نآ 

! تخوسیم لگ ، هچنغ و  زونه  هلعش  رد  دندرب  ار  نابغاب  غاب ، هک ز  مدنآ 
***

سدق ریاط 

! ارهز یلامک ، فاصوا  هعومجم  ارهز ! یلازیال ، تاذ  رهظم  وت 
! ارهز یلابهتسکش  هتخوسرپ و  سدق  ریاط  يا  رابتعا ، همهنیا  اب 

الو لها  یتشک 

تسا  هداتفا  اوسام  رد  اون  روش و  شمغ  زا  تسا  هداتفا  اپ  رد ز  تشپ  هک  نآ  بر  ای  تسیک 
تسا  هداتفا  ارچ  شتآ  رد  هداتفا  اپ  رگ ز  تسیک  هداتفااپز  نآ  دیوگب  ات  بر  ای  تسیک 

تسا هداتفا  امس  ضرا و  لد  ردناک  ررش  نیز  بجع  ین  نودرگ  خرچ  مشچ  نوخ ز  درابب  رگ 

! ایب گرم  يا 

تسین  لصاح  مرگید  قارف ، کشا  زج  تسین  لحاس  ارم  رگد  ممغ  باقرغ 
! تسین لد  نوخ  ِندروخ  زج  همطافیب ، نم  ندرک  یگدنز  هک  ایب ! گرم  يا 

! هآ

هاگن  تشادیمنرب  شیوخ  رسمه  زو  هآ  لد  زا  دیشکیم  ّیلع و  تفریم 
هَّللاب ّالا  َةَّوق  الَو  لوح  ال  دیوگیم : یلع  شیوخ ، اب  هک  دندید 

!؟ رگم وت  تسد 

دوبن ریبکت  دوبن ، رگا  ریشمش  دوبن  ریش  وت  ياپ  هب  ادخ ! تسد  يا 
!؟ دوبن ریشمش  تسد  هب  رگم  وت  تسد  ارهز  دوب و  هنایزات  هک  زور  نآ 

***

! تفرگ هام 

تفرگ  هارمگ  مصخ  هار ، همطاف  رب  تفرگ  هار  وا ، رب  مصخ  نوچ  هک : دنیوگ 
! تفرگ هام  وگب ، ناذا  ورب  زیخرب و  لالب ! هک : ملاع  همه  زا  شورخ  تساخرب 

***

! دوب ادیپ 
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دوب الوم  رظن  رد  ناهج  کیرات ، دوب  ارهز  ِنت  ْشوپنفک  دوب و  بش 
دوب ادیپ  یلع  هتسکش  رهچ  زا  ارهز  تمحز  هب  تشاد  ناهن  هک  يدرد 

! قداص دهاش  ود 

سرپب  رایغا  ز  دش ، دوبک  شوزاب  سرپب  رامسم  ز  شاهنیس ، تخیر ز  نوخ 
! سرپب راوید  رد و  زا  ورب  زیخرب و  یبلطیم  نم  را ز  قداص  دهاش  ود 

! نیمه دوب  میتسه  مامت 

نیمز  هب  اهیباِما  نت  درپسب  نیزح  بلق  اب  بارتوبا  هک  بش  نآ 
! نیمه دوب  مَیتسه  مامت  هک : ینعی  دناشفا ؟ شتسد  كاخ ز  ارچ  هک  یناد 

! متفگیم یلع  ای 

متفگیم  یلو  هب  ار  یبن  هودنا  متفگیم  یلب  الص ، الب  وچ  دزیم 
! متفگیم یلع  ای  دوبن ، هک  مبات  درد  رتسب  زا  نتساخرب  هظحل  رد 

! دوب اهنت  یضترم 

دوب اپ  ات  رس  ز  عمش ، نوچ  هتخادگب  دوب  اهنت  یضترم  عیقب و  دوب و  بش 
! دوب ارهز  لتاق  هک  مغ  شتآ  نآ  درکیم  شبآ  هرطق  هرطق  تخوسیم و 

! تسهدنامناهنپ

تسهدنام  ناهنپ  هدیپس  بش ، هدید  زا  تسهدنام  ناهنپ  وت ، تبرت  وچ  وت  ردق 
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! تسهدنام ناج  زا  رود  هک  ینت  دننام  تسنوچ !؟ ام  لد  وت  زا  ادج  هک  یناد 

ادخ رادید 

تفر  ادخ  رادید  هب  تفگنمخساپرد  تفر  اجک  همولظم  ردام  ردپ  هب  متفگ 
تفر اود  لابندهب  هصغروخم  هکاتفگ  هضیرم  دوب  ام  ردام  ردپ  هک  متفگ 

رحس متام  رد 

دنکیم هیرگ  رحس  هدیپس  متام  رد  دنکیم  هیرگ  رگج  زوسز  یلعبشما 
دنکیم هیرگ  ردپ  رهب  هتسشن  اهنت  ربا  ناسب  رتخد  هتفر و  هناخ  ردام ز 

دّمحم لگ 

ارهز دمحا  لآ  یبن و  هب  ردام  ارهز  دمرس  یح  ضیف  همشچرس 
ارهز دمحم  رازلگ  لگ  مه  نآ  تسا  یکی  راخیب  لگ  یتسه  نشلگ  رد 

هتسکش ولهپ 

ماهتسخ  راخ  زا  متس  ماهدید  هک  سب  زا  ماهتسب  رازلگ  هدید ز  هک  ملگ  نآ  نم 
ماهتسکش  ولهپ  هک  شخبب  ارم  ّبر  ای  شیوخ  زامن  سپ  نیا  زا  مناوخب  رگ  هتسشنب 

***

نسحم زا  سپ 

ادخ www.Ghaemiyeh.comرادید  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 169 

http://www.ghaemiyeh.com


148 ص :
ار تنمی  قیقع  دندومن  جارات  ار  تنمسای  لگ  دندیچ  همطاف  ای 

ار تنسح  نسحم  نتشک  زا  سپ  دنتشک  دنتسکش  هنیک  زا  وت  يولهپ  هک  هقرف  نآ 
***

نارگ یتناما 

كاخ  يا  شمراد  تسود  ناج  ِْهب ز  كاخ  يا  شمرآ  وت  دزن  هک  نیا 
كاخ يا  شمراپسیم  وت  هب  هک  نارگ  تسا  یتناما  ینیب  هک  نیا 

یتشهب لگ 

هداتفا  سفن  زا  خیم  تبرض  زا  هداتفا  سخ  ياپ  هب  یلگ  هچنغ  اب 
هداتفا سفق  رد  هتسخ  لبلب  نوچ  شیوبیتشهب  لگ  مغ  الوم ز 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  ياثر  رد  لصف 4 :

امظع تبیصم 

بشما  شورس  همغن  زا  دسر  مغ  مایپ  بشما  شوگ  هب  ارم  ازفامغ  ياون  دسر 
بشما  شورخ  لد  کیالم ز  دنروآرب  شرع  رد  نینچ  نیا  هک  ایادخ  هداد  يور  هچ 

بشما  شوپهایس  ملاع  مدرم  دنوش  متام  زک  تسیاهدازآ  هچ  يازع  ازع 
بشما  شوه  دوریم ز  یبن  غاد  یلع ز  مراد  نامگ  دوب  ربمیپ  يازع  بش 

بشما  شوج  بنج و  یتسه ز  ملاع  هداتف  امظع  تبیصم  نیز  رگا  رادم  بجع 
بشما  شود  هب  دشک  ار  ناهج  ناج  مسج  هک  دزرلیم  تسادخ  شرع  رگنل  هک  یلع 

بشما  شوگ  هب  دسریم  انسَحاو  ياون  تشهب  غاب  ياههفرغ  زا  هک  هداد  يور  هچ 
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بشما  شومخ  نآ  زا  تماما  غارچ  دش  هک  نشور  وبس  نآ  بآ  زا  هدش  یشتآ  هچ 

بشما  شورخ  لد  ربمیپ ز  رهب  رآرب  نسح  يارب  زا  ورسخ »  » ازع کشا  زیرب 
( داژنورسخ دّمحم  )

***

نمسای سای و 

بشما  نحم  قرغ  دوب  یتسه  ملاع  ياضف  بشما  نزحلاتیب  یفطصم  غاد  دش ز  هنیدم 
بشما  نمچ  نحص  رد  شوماخ  دش  هلال  غارچ  نیک  زک  ار  هام  غارچ  نشور  نامسآ  يا  نکم 

بشما  نحتمم  ماما  شوپهیس  دش  یتسه  هک  تسا  دیحوت  رادمچرپ  زوسناج  متام  اهنتهن 
بشما  نسح  شدنزرف  گوس  رد  ین  وچ  ملان  یهگ  متاخ  ترضح  زادگناج  غاد  میرگ ز  یهگ 

بشما  نزجوم  شیازع  رد  هدید  يایرد  دش  هک  ازنافوط  رحب  رد  قح  کلف  يادخان  دش  ادف 
بشما  نکشتب  یبن  مسج  نکشتب  ّیلع  نویش  يراز و  اب  ناگدید  کشرس  زا  لسغ  دهد 
بشما  نفک  ار  ناناج  ناج  نآ  نت  دزاسیم  وچ  قشع  ریما  ادیپ  دنکیم  یلاح  هچ  منادیمن 

بشما  نمسای  سای و  هدرک  مگ  الب  تشد  رد  هک  نینوخ  ناسهلال  ارهز  بلق  متام  ود  غاد  زا  دش 
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بشما  نمجنا  ره  رد  هآ  غارچ  نشور  دنک  لد  لها  شوماخ و  هدش  ارآ  نمجنا  غارچ 

بشما  نت  کلم  زا  حور  تسا  هتفر  نورب  ار  تّما  هک  متاخ  متام  غاد  تساهمغ  همه  رب  دمآرس 
بشما  نخس  زوس  اب  وت  ناج ، رب  ینزیم  شتآ  هک  ناسنیاک  تاهماخ  لد  رتفد  رب  یظفاح »  » دز ررش 

( یظفاح نسحم  )
***

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  ياثر  رد 

دوشیمن رتنوزف  وت  متام  یغاد ز  دوشیمن  ربارب  تانیاک  هب  ترهم 
دوشیمن رّدکم  هک  یلد  ره  تسا  گنس  دوجو  رهوگ  يا  وت  زادگناج  غاد  زا 

دوشیمن رّوصم  لایخ  هحفص  رب  ملظ  لها  دادیب  تفر ز  وت  رب  هک  یملظ 
دوشیمن رگید  تیانج و  نیا  دش  هر  کی  نیک  ریت  جامآ  دش  وت  هزانج  اهنت 

دوشیمن ربمیپ  ثیدح  نیا  لومشم  نسح  ای  وت  يال  غورف و  زا  هرهبیب 
دوشیمن رشحم  دراو  روک  هدید  نآ  نسح  رب  هیرگ  دنک  هک  ياهدید  دومرف 

دوشیمن رّسیم  هک  ناوتیم  هچ  اّما  عیقب  رد  وت  ربق  هسوب  دیما  مراد 
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دوشیمن رگمتس  يانب  ارچ  ناریو  دیسر  تنفدم  رب  وت و  رب  هک  متس  نیا  اب 

دوشیمن رت  نسح  غاد  لد ز  نوخ  زا  شاهدید  هک  دّیؤم »  » تسا یتسود  هچ  ار  نآ 
***

( دّیؤم اضر  دّیس  )

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح  تداهش  رد 

شلد  اب  تسا  هدرک  هچ  رهز  هک  دوب  ادیپ  شلباقم  رد  نوخ  کشا   ] رپ ز تشط  نآز 
شلباقم  رد  دوب  هک  یبن  هناخ   ] نآ هاوگ  شیمولظم  هب  یلع و  نوچ  مولظم 

شلصاح  هب  دز  ررش  زیخهلعش ، بآ  زا  نانمشد  دادیب  تّوبن و  لصاح  وا 
شلکشم  درک  لح  دمآ و  گرم  هک  نآ  ات  تشذگ  رتتخس  یلع  رمع  نسح ز  رمع 

شلحاس  هب  تداهش  دناسر ، دز و  یجوم  لالم  نارک  ات  نارک  دوب  هک  ياهطرو  زا 
شلتاق  هتشگ  وا  رسمه  هک  نیبب  تبرغ  یلو  شرسمه ، لد  مرحم  تسار  درم  ره 

شلد  دوب  تداهش  گرب  نآرق  زیرزیر  ربص ، زا  هراپهراپ و  رهز ، زا 
شلیاضف  زا  هاگ  يو و  بئاصم  زا  هاگ  دنز  مد  هک  دّیؤم »  » تسوا فطل  هب  شمشچ 

***
( دّیؤم اضر  دّیس  )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  لآ  نشلگ  نازخ 
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تسیرگ  ای  درک  ام  نماد  هب  لد  نوخ  ای  تسیرگ  ابع  لآ  مغ  رد  هدید  هک  نادنچ 

تسیرگ  ات  هودنا  غورفیب ز  هدید  دش  تخوس  هک  ات  تشگ  مغ  شتآ  يالتبم  لد ،
تسیرگ  اضر  هگ  نسح ، يازع  رد  هدید  هگ  راز  درک ، هلان  یبن  ياثر  رد  هنیس  هگ 

تسیرگ  ایربک  هگراب  هب  کلم  لیخ  راگدرک  نابیبح  زوسهنیس  ِغاد  زا 
تسیرگ  اسّنلاریخ  هجیدخ و  اب  هیسآ  تفوک  هنیس  هب  رجاه  میرم و  رانک  اّوح 

تسیرگ  ارجام  نیا  زا  شرع  هب  نیمالاحور  دنتسیرگ  ناشیرپ  سنا ، ّنج و  هب  اهنت 
تسیرگ  انشآ  دوجو  مامت  اب  هک  اجنآ  رارقیب  تسامظع  تبیصم  نیز  هناگیب 

تسیرگ اهمشچ  رگا  راهبون ، ربا  نوچ  دش  لوسر  نآ  نشلگ  نازخ  يرآ 

توبات هب  ریت 

دوب هتخورفا  هدز  ادوس  لد  رد  یشتآ  دوب  هتخوس  رگج  غاد  اب  هک  دوب  ياهلال 
دوب هتخود  مه  هب  توبات  هب  ریت  اب  مصخ  ار  وت  مومسم  نت  میوگب  هک  مراد  مرش 

توبات هب  www.Ghaemiyeh.comریت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 175 

http://www.ghaemiyeh.com


154 ص :
دوب هتخوس  دوخ  هماکدوخ  رسمه  زا  نسح  دنیوگیم  دوخ  رسمه  اب  همه  ار  لد  زار 

دوب هتخودنا  هک  تخیر  یلد  نوخ  نگل  رد  نابز  مخز  رتشین  زا  دش  هراپ  شرگج 
دوب هتخومآ  ردپ  زا  اضر  میلست و  ربص و  نحم  جنر و  مغ و  دُرب  دوخ  ردام  زا  ثرا 

«( بئات  » یناشاک ناوخا  )
***

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تیثرم  رد 

تسنزحلاتیب  همه  اّیرث  هب  ات  يَرث  زک  تسنسح  يازع  ماّیا  هدشنوخ ! لد  يا 
تسنهریپ  کلف  هب  ار  کلم  كاچ  شمغ  زگ  كاپ  رهوگ  نآ  مغ  رد  منز  كاچ  نهریپ 

تسنحم  الب و  جنر و  مغ و  درد و  ایئوگ  وت  شدرگ  زا  کلف  يا  ابع  لآ  تمسق 
تسنسر  تیافج  ردیح ز  يوزاب  رب  هاگ  گنس  هب  هاگ  یبن  نادند  رهوگ  ینکشب 

تسنهک  خرچ  تداع  یلب  هنیک  ینزیم ، ارذَع  لوتب  يولهپ  هب  هنیک  ِرَد  هگ 
تسنسح  ماک  هب  ساملا  هدوس  وت  هگ ز  نیسح  قلخ  رب  وت  راوخنوخ  رجنخ  دوب  هگ 

تسنزحلاتیب  کی ، نآ  ِنَزَح  زا  ماهنیس  تسملالاراد  کی ، نیا  َِملا  زا  مرطاخ 
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تسنمی  قیقع  رپ ز  یکی  نوخ  زا  كاخ  نیچ  هقان  زا  دوب  رپ  یکی  يوب  زا  شرع 
تسنطو  ار  وا  رم  سودرف  ّتنج  نیقی  هب  ابع  لآ  هیثرم  برط »  » وچ دیوگ  هک  ره 

«( برط  » یناهفصا رصن  )
***

مالسلا اهیلع  ارهز  هشوگ  رگج 

دش هتخوس  شرپ  لاب و  نید  هناورپ  دش  هتخورفا  متس  رهز  شتآ  ات 
دش هتخود  شنت  توبات  هبوچ  رب  ارهز  هشوگرگج  غاد  زا  رگج  دزوس 

هراپ هراپ  رمق 

تشگ  هراپهراپ  رظن ، لها  مشچ  هب  نآرق  تشگ  هراپهراپ  رشب  ّنج و  ناج  راموط 
تشگ  هراپهراپ  رشب  میرح  زا  هدرپ  دص  امنرشب  یهورگ  ّرش  هب  نوچ  هدرپیب 

تشگ  هراپهراپ  رحس  تقو  هدیپس ، زا  لد  رون  بلق  هب  تملظ  هرارش  یبش  دزرب 
تشگ  هراپهراپ  رَمُش  زورب  ات  هک  لد ، رب  یشتآ  تخیر  شطع  عفر  ياج  هب  یبآ 
تشگ  هراپهراپ  رگج  ناج و  تفرگ  شتآ  دوجو  رکیپ  زا  یتسه و  ّلک  بلق  زا 

تشگ  هراپهراپ  رفص ، هام  هب  اج  ود  هم  کی  دوب  هک  نآ  مشاهینب ، رهپس  زا  هک  ادرد 
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تشگ  هراپهراپ  ررش  ود  زا  هتسخ  مسج  کی  نیک  ریت  هب  اج  کی  هنتف و  رهز  هب  اج  کی 

تشگ  هراپهراپ  رگد  راب  هنیک  ریت  اب  كاچكاچ  رهز ، رثا  رد  دوب  هک  یبلق 
تشگ  هراپهراپ  رمق  هک  بش  ریت  دیراب  باهش  نانچ  رتخا ، همهنآ  مشچ  شیپ  رد 

تشگ  هراپهراپ  رهگ  دیرد و  فدص  بیج  تسشن  ندب  رب  نفک و  رب  ریت  ناراب 
تشگ  هراپهراپ  رنه  باتک  هزاریش  نَسَحیب  نسُح ، رنه  وجم  رگد  لد  يا 

«( ریما  » نایدّحوم دّمحم  )
***

نیک رهز 

تانئاک  همه  نیشن  ردص  تافص  ییادخ  تاذ و  يولع  يا 
 ... تشونرس ملق  اضق و  تسد  تشهب  بابش  رالاس  دیس و 

دش بآ  دش و  رهز  دش و  هزوک  دش  باتیب  وت  ربص  زا  مه  ربص 
تسشن  تکاپ  نت  رب  دش و  ریت  تسد  وت  زا  دیشکن  تداهش  دعب 

نیک  رهز  زا  دش  زبس  وت  خر  ات  نید  ناتسلگ  دمآرب ز  هزبس 
تخل  تخل  رگج  نآ  دروخ  وت  ات ز  تخرد  نویامه  تشگ  نید  هشیر 

داب هدنبات  هک  دیحوت  لعشم  داب  هدنیاپ  هک  مالسا  ّتلم 
دناوت تاذ  هدنرازگرکش  دناوت  تامدخ  نیهر  ود  ره 

«( یضایر  » يدزی یضایر  )

مالسلا هیلع  هَّللادبع  ابا  گوس  رد  لصف 5 :

تّبحم تافَرَع 
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157 ص :
دنک اضر  ربص و  تَوْسک  دوخ ز  مارحا  دنک  افو  قشع و  هبعک  هب  ور  وچ  قشاع 

دنک ابرقا  دََلب و  هریشع و  كَرت  راوبیرغ  دریگ  هیداب  هار  شیپ ، رد 
دنک افج  راخ  لّمحت  مدق  ره  رد  ترفاسم  جنر  تمحز و  هب  انتعایب 

دنک ادف  ار  ناج  رس و  تسود ، هاگشیپ  رد  تستّبحم  تافَرَع  ِِفقوم  هک  اج  نآ 
دنک اهر  فک  زا  دوخ  تایح  هنیدقن  قشع  يانم  رد  مدق  داهن  نوچ  قدص  زا 
دنک اپ  هب  نازوس  لعشم  شیوخ ، هآ  زا  راب  دوشگ  نوچ  افو  مارحلارعشم  رد 

دنک اسّنلا  فاوط  رابکشا  مشچ  اب  عادو  یپ  ددرگب  هاگهمیخ  درِگ  رب 
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158 ص :
دنک افص  دصق  هلوره  هب  درآ و  ور  هاگلتق  هب  ناباتش  مایخ ، هورم  زا 

دنک ادخ  دای  همزمز  هب  دنیشنب و  بلهنشت  صالخا ، مزمز  رانک  رد  سپ 
دنک اپهب  تداهش  زامن  دزیخرب و  شیوخ  نوخهبدیوشب  يورو  تسدهاگنآ 

دنک ارسمتام  هنیآ  ره  ار  ماّیا  شتبیصم  ثیدح  هک  یقشاع  نابرق 
دنک البرک  هعقاو  دای  هک  هگره  یلج »  » هدید زا  دکچ  نوخ  رایتخایب 

( یلج بارتوبا  )
***

تبحم هتشک 

( زاب مدرک  تسود  رادید  هب  هدید  هک  منم   ) زاجح هاش  تفگ  قوش  رس  هگلتق ز  هب 
( زاونهدنب زاسراک  يا  تمیوگ  رکش  هچ   ) وت تبحم  هتشک  مدش  هک  فرش  نیدب 

( زان همشرک و  ینک  تلود  خر  رب  هک  اسب   ) تسود يا  يرذگب  وچ  تداهش  هارهاش  ز 
( زامن تسین  تسرد  شقشع  یتفم  لوق  هب   ) افو هار  لیتق  رگ  دنکن  وضو  نوخ ، هب 

( زاین يوک  كاخ  تسد  ارم  يایمیک  هک   ) مهن زجع  هب  نیبج  تلالج  ناتسآ  هب 
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159 ص :
( زارف بیش و  زا  دشیدنین  هار  درم  هک   ) بارت شرف  هب  منت  ْهب ، نانس  شرع  هب  مرس 

( زابم قشع ، ریغ  هچیزاب  هچارس  نیا  رد  : ) تفگ ناشورفیم  ریپ  ملد  شوگ  هب  لزا 
( زاب میآ  يزاب  قشع  نیا  زا  هک  مین  نآ  نم   ) مرس دور  الب  ره  مسق ، تسود  قشع  هب 

«( دباع  » يزیربت دباع  دّمحم  )
***

نیشتآ بورغ 

نیسح  ای  تیاون ، رد  دشاب  قشع  ياههمغن  نیسح  ای  تیاونین ، يان  دزیخ ز  اون  دص 
نیسح  ای  تیالبرک ، زادگناج  ناتساد  مد  هب  مد  تناتسود  بلق  هب  شتآ ، دنزیم 

نیسح  ای  تیابق ، نوگلگ  ربکا  گرم  غاد  الب  تشد  رد  وت ، نینوخ  بلق  رب  ررش  دز 
نیسح  ای  تیادف  ددرگ ، ياهدازآ  ره  ناج  یگدازآ  بتکم  هار  هب  يدرک  ادف  ناج 

نیسح  ای  تیادخ  نوخ  وت ، نوخ  ياهبنوخ  تسه  هک  قح  دیهش  يا  میوگ ، وت  فصو  رد  هچ  نم 
نیسح  ای  تیاطع  ناسحا و  ناوخ  راوخ  هزیر  تسه  هکنآ  نیناوخ ، ناوخ  روخ  هزیر  دوش  یک 

نیسح  ای  تیاوه  رد  نم ، لد  غرم  دنز  رپ  ماهتشگ  تیافص ، اب  میرح  قاتشم  هکسب 
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160 ص :
نیسح  ای  تیاههمیخ  رب  نیک  ملظ و  رارش  دز  يرگتراغ  یپ  نمشد  نیشتآ ، بورغ  رد 

نیسح  ای  تیانث  حدم و  نتفگ  وا ، هشیپ  تسه  هک  سب ، نیا  دوب  تاهابم  رخف و  یظفاح » »
( یظفاح نسحم  )

***

اهناسنا فرشا 

اهنابیرگ تسا  كاچ  وت ، قارف  اج ز  ره  اهناج  رب  هدز  شتآ  ملاع ، رد  وت  دای  يا 
اهنافوط هدش  اپرب  اهلد ، رد  وت  قوش  زا  هآ  اب  دوب  هراومه  دیآ ، بل  هب  وچ  تمان 

اهناتسب هب  هلال  ره  نیگنر ، دش  وت  نوخ  زا  تناّبحم  کشا  اب  باریس ، نید  نشلگ  يا 
اهنارود هب  تسا  هزات  وت ، ثیدح  زوسناج  اّما  نهک  هدیدرگ  اهتیاکح ، رایسب 

اهناج ازج  زور  ات  دزوس ، نوچ  وت  دای  زک  دناد  ادخ  يداد و  ناناج ، هر  هب  ناج  کی 
اهناونع وت  نوخ  اب  رتفد ، ره  هب  تبث  دش  تسا  تبث  نوخ  هب  وت  مان  يدازا ، رتفد  رد 

اهناسنا فرشا  يا  دزانیم ، وت  هب  مدآ  قح  ياضر  هار  رد  يداد ، ناج  وت  هک  ناسنیا 
اهناملسم هراومه  تمزع ، زا  رختفم  يا  هنادرم  تّمه  اب  یمالسا ، ینابرق 

اهناسنا www.Ghaemiyeh.comفرشا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 182 

http://www.ghaemiyeh.com


161 ص :
اهنامیا شیارآ  ازفا ، ناج  هبعک  نیز  لد  لها  هلبق  دش  وت ، قشع  هگنابرق 

هلال غارچ 

ماهدرک  مگ  نرتسن  سای و  نیرسن و  نسوس و  ماهدرک  مگ  نمسای  نم  البرک ، نیمز  يا 
ماهدرک  مگ  نهد  نیریش  لبلب  مه  لگ و  مه  اههزین  غیت و  ریز  رد  البرک ، نیمز  يا 

ماهدرک  مگ  نفک  لسغیب و  كاچ و  دص  يرکیپ  الب  رپ  راید  نیا  رد  البرک ، نیمز  يا 
ماهدرک  مگ  نحم  تشد  نیا  رد  ار  منیسح  هک  ماهدیدمغ  بنیز  نم  البرک ، نیمز  يا 

ماهدرک  مگ  نمچ  نحص  رد  هلال  غارچ  نم  نیبب  مغاد  زا  رپ  بلق  البرک ، نیمز  يا 
ماهدرک  مگ  نطو  زا  رود  ورسخ  اجنیا ، رد  هک  البرک  نیمز  يا  مراید ، نیا  بیرغ  نم 

ماهدرک  مگ  نمجنا  عمش  هناورپ ، رب  رد  نیسح  غاد  شتآ  ز  مدوجو ، عمش  دش  بآ 
ماهدرک مگ  نمرها  روج  ز  ارحص ، نیا  رد  نم  نیگن  ار ، نالوسر  متخ  متاخ  يدوب  هکنآ 

! تساخرب تمایق 

! تساخرب تمایق  هک : ّتیشم  تفگ  اضق  اب  تسارآ  تداهش  رهب  اضق  وچ  ار  تتماق 
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تسامنهلبق  ملد  هک  ار ، ادخ  تیب  مفراع  تست  بناج  ملد  يور  مرگنیم ، فرط  ره 

تسادخ  رون  دوشن  یناف  هک  رون ، نآ  يرآ  دشن  شوماخ  وت  رون  یلو  تشک ، تنمشد 
تساولهدنیاپ  هک  تست  تنطلس  تنطلس ، نایک  ز  ار ، نایک  داتفا  تنطلس  قدیب 

تساج  هب  مولظم  هناخ  دش و  تسد  زا  ملاظ  متس  دنام  اج  هب  هن  رگمتس ، درک  اقب  هن 
تسافق  شتایح ز  هک  يدیهش  تسهدنز  هکلب  تسوا  یپ  زا  گرم  هک  دنناوخن  هدنز  ار ، هدنز 

تساپ  رسیب و  ره  تماق  رب  هن  تسار  ابَق ، نیا  یلو  داد  رس  وت  ياپ  رد  هک  تفای  نآ  تلود 
تساپب وت  يازع  رهب  ملق  حول و  یسرک و  ادخ  شرع  يا  ترس  ات  ین  هشرع  رب  تفر و 

مالسلا هیلع  نیسح  دوب و  البرک 

نیسح  دوب و  ادخ  اهنت  نانمشد ، لیخ  شیپ  نیسح  دوب و  البرک  نیمز  اروشاع ، رهظ 
نیسح  دوب و  اههلال  نازخ  نشلگ ، نآ  ردنا  دوب و  هداتفا  ياهخاش  زا  یلگ  رپَرپ  فرط  ره 

! نیسح دوب و  اجهب  رغصایلع  نارای ، همه  نآز  ار  زابرس  نیرخآ  شمرگ ، شوغآ  رد  تشاد 
نیسح  دوب و  ارسمتام  اههمیخ  لگ ، نآ  زا  دعب  ولگ  نوخ  رد  دیطلغ  مه  زابرس  نیرخآ 
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163 ص :
! نیسح دوب و  ادج  رکیپ  زا  شتسد  نوخ ، رد  هقرغ  البرک  دیشر  رادملع  مسج  فرط  کی 

نیسح  دوب و  افصاب  نارازهلال  نوچ  البرک  باضخ  دوخ  نوخ  هب  رغصا  ربکا و  رفعج ، نوع و 
نیسح  دوب و  الب  ریت  تهج  شش  زا  فرط  ره  زارف !»  » نامولظم رالاس  نت  دش  نارابریت 

«( زارف  » یشیرق یقت  دیس  )
***

تسود يوس  هب 

ادخ هناخ  بحاص  رس ، تشپ  هداهن  هناخ  ادج  ندب  زا  دش  حور  یهت ، دش  رون  رهم ز 
! اضق ِدب  زا  دوشیم  نورب ، ادخ  مرح  زا  رَدق  تمکح  هشقن  دوب ، وا  تسد  هب  هک  نآ 

؟ ارَد دنزیم  هلفاق  شلزنم  مادک  يوس  دنکیم ؟ باتش  هچ  زا  شرس ؟ رد  تساجک  ِروش 
اعد تدابع و  حور  جح ، موص و  زامن و  ناج  مرح  تّزع  ظفاح  ناوراک ؟ ریما  تسیک 

ایبنالا متخ  تمصع  قح ، لآ  نایگدرپ  ناشنایم  رد  هتسب و  اههقان  هب  اههواجک 
افق رد  تسود  هناخ  ور ، شیپ  قشع  لزنم  نارب ! هقان  ناوخب ، يدُح  نابراس ! تفر  هلفاق 

اضق منک  ادا  ّجح  للخ ، نید  هب  دسرن  ات  لزا ؟ هشیب  ْربَژُه  لجا  زا  دزیرگ  اجک 
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164 ص :
اجتلا تسادخ  هب  نوچ  دسر ، مغ  هچ  ارم  ناج  دسر  ملا  دسر ، جنر  دسر ، مک  شیب و  هچنآ ز 

!؟ اور دوب  اجک  ارم  متس ، تعیب  لوبق  متیاده  هلالُس  مدمحا ، رابت  نم ز 
ام يور  هب  دشک  غیت  فص  هب  فص  ْمصخ ، همه  رگ  فرش  يدرم و  یپ  رد  فک ، هب  ناج  میاهداهن 

؟ ادج دوشیمن  وت  زک  ياهدرک  هچ  ام  لد  اب  یقشاع ! غارچ  مشچ و  یقشاع ! غاب  لگ  يا 
امش ّتبحم  هب  یم  لد ، يوبس  زا  منزیم  لد  يوربآ  وت  رهم  لد ، يوک  وت  مرح  يا 

البرک دای  هب  هیوم  دنک  هتفشآ »  » لد نیو  تمتام  راثن  هیرگ  تمغ ، هچارس  هنیس 
«( هتفشآ  » هدازلوسر رفعج  )

***

! شتآ زا  یغاب 

اههزین يور  دیزرل ، نامسآ  ياههناش  اههزین  يور  دیشروخ  نوچ  درک  لگ  ات  قشع ،
اههزین يور  دیراب ، ات  هّصغ  ياهربا  نامسآ  ياههچوکْسپ  رد  دیچیپ  نوخ  يوب 

اههزین يور  دیصقریم ، غاد  ياههلعش  نوخ  بوشآ  رد  دوب و ، مهارف  شتآ  زا  یغاب 
اههزین يور  دیشروخ ، زا  یهوبنا  فرط  کی  نوخ  يالوش  رد  هتسخ  هراتس ، جوف  فرط  کی 
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165 ص :
!؟ اههزین يور  دیچ  کیاکی  ار  اهلگ  هتسد  نینچ  نیاک  ایآ  دوب  نیچلگ  تسد  نیمادک  نیا 

اههزین يور  دیشوج ، ادخ  نوخ  همشچ  شطع  تُهب  رد  دیدیم  برطضم  ییاهمشچ 
اههزین يور  دیچیپ ، اونین  خرس  گناب  توکس  مجح  رد  نوخ و ، ياههدرپ  نایم  رد 

اههزین يور  دیشروخ ، نامسآ  رد  نامسآ  بورغ  هدرپ  رد  هدرپ  توکس و ، رد  همخز  همخز 
اههزین يور  دید ، رپرپ  ياهلگ  زا  یغاب  نامز  توهبم  مشچ  بنیز ، غاد  عولط  رد 

! اههزین يور  دییور ، البرک  خرس  غاب  مشخ  نافوط  رد  هنتف ، ياهداب  موجه  رد 
( ینیسح يدهم  دّیس  )

***

شطع کشا و 

يراوس  هّکی  زا  نخس  ملاع  هب  هدیچیپ  يرابغ  طخ  الب  تشد  زا  هتساخرب 
يرانک  هب  دباتشب  تداهش  رهب  ات  تساّیهم  قشع  مرح  نیشنهداّجس 

يراز  هلان و  شطع و  کشا و  یباتیب و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  لگ  هار  هقردب  دش 
يراشف  هچ  نابات  رتخا  نآ  رب  هدروآ  ترارح  زوس و  یگدنمرش و  ییاهنت و 
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يرارق  ربص و  وا  رد  تسا  هدنامن  راگنا  ادیش  هلاو و  نانچ  تسود  بلط  ردنا 

يرامخ  رد  تسم و  همه  ناتسرپ  کیرات  هناور  تسا  یهلا  داعیم  یپ  رد  وا 
يراب  دمآ  هیرگ  هب  لد  هلالآ  تشادربزیخ  هفوک  يافج  ریشمش 

يراحص  كاخ  افج ، يوک  الب ، تشد  رب  شرینم  هامرس  داتفیب  هاگان 
يرآ  يرآ  شرع  نوتس  هتسکشب  مغ  رد  همه  اهناج  تسشن و  ازع  هب  ملاع 

يراهب  مسج  نآ  زا  دنریگب  هسوب  ات  دندوب  هدمآ  قح  ناگتشرف  ارهز و 
يراب  ترضح  هش  هاکناج  هّصق  زا  ینوخ  هدش  نالان  رعاش  لد  يانیس 

«( اسراپ  » رگراک میحر  )
***

قح هاگهولج 

تست  ربکایلع  ضیوفت ، بتکم  ینعم  تست  ِرس  تقیقح  ّقح و  هگهولج  دبا  ات 
تست  رهوج  رد  وت  ّدج  ردپ و  زا  تفص  نیا  يادخ  تایآ  رهظم  ییوت  هک  ینیسح  يا 

تست  رغاس  رد  هک  هداب  نآ  زا  تسم  دش  هکنآز  تخومآ  ملاع  هب  ساّبع  یگدازآ  سرد 
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تست  رغصایلع  هدنخ  دنز  گرم  رب  هک  نآ  دنک !؟ هچ  سپ  دنکن ، مّسبت  ههامشش  لفط 

تست  روای  ناهج  قلخ  نیبب  اشگب و  مشچ  یتشگ  روای  سکیب و  البوبرک  رد  هک  يا 
تست  رهاوخ  دورب  يریسا  هب  دیاب  هک  نآ  تفگ : ین و  رب  ترس  هدید  تاهدزمغ  رهاوخ 

تست  رورپناج  مَد  رد  يرظن  ار  ناقشاع  تساپهب  وت  يازع  يوک  ره  هب  هک  ینیسح  يا 
تست  رس  ات  اپ  ریت ز  رثا  اجره  دید  ار  وت  ياپارس  هسوب  دنزب  نارهم »  » تساوخ

( نارهم دمحا  )
***

تداهش رازاب 

دشورفیم رجنخ  ریز  رجنخ  هدرک  یتسه  كرت  دشورفیم  رس  انف  رازاب  هب  قداص  قشاع 
دشورفیم رواد  قشع  يانم  رد  ار  دوخ  هک  نآ  يراک  غیت  رب  دهدیم  ناج  زا  هسوب  دص  ولگ  اب 

دشورفیم ّرذ  ملاع  رد  ار  سنج  هّرذهّرذ  ارآملاع  رهم  وچ  دشاب  رتروشرپ  يرس  ره 
دشورفیم رّرکم  ناج  خرن  هب  شناکیپ  قشع  نکیلو  رپ  ات  دروخیم  ناکیپ  قشع  نامک  زا 

دشورفیم رهوج  هاش ، نیا  تسا  هتشذگب  ضَرَع  زاک  نایوگلوحال  قح  برق  هاگشیپ  رد  ایبنا 
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دشورفیم رغصا  ههامشش  دوخ  تسد  يور  هاگ  ییادف  دزاسیم  سابع  رفعج و  نوع و  هاگ 
دشورفیم رّدقم  دشاب  اجک  ره  ار  دوخ  سنج  نادیم  هب  ربکا  هگ  هفوک  دتسرفیم  ملسم  هاگ 
دشورفیم رواد  هار  رد  ناگیار  دراد  هچ  ره  يرآ  تسود  هار  هب  رتشگنا  تشگنا و  دهدیم 

دشورفیم رپرپ  دیدرگ  یگنشت  زا  یلگ  ره  ینعم  رازلگ  لبلب  تیالو  ناتسلگ  رد 
دشورفیم رّسکم  عمج  اب  هدرب  ناج  لد و  زا  يریسا  رازاب  هب  ار  ناشیرپوم  تیب  لها 

دشورفیم رت  همیه  قیالخ  رب  همیهب  نآ  داّدح »  » قلخ حالص  رهاظ  دش  هک  سک  نآ  حیرش  نوچ 
( داّدح ساّبع  جاح  )

***

مغ يارجام 

دزوسیم بآ  وت  کشخ  بل  شتآز  دزوسیم  بابک  نوچمه  وت  غاد  لد ز  هن 
دزوسیم باتفآ  ازج  زور  هب  ات  هک  وت  هدنام  باتفآ  رد  رکیپ  هب  مسق 

دزوسیم باوج  شلاؤس  باوج  رد  هک  تمغ ؟ يارجام  دسرپیم  وچ  هک  لد  هب  وگب 
دزوسیم بابر  هنوگچ  تساوگ  ادخ  درآیم  دای  وچ  رغصا  یلاخ  دهم  ز 
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دزوسیم باتک  مه  فک و  هب  ملق  مه  هک  مناوخ  مسیون و  ار  تمغ  حرش  هنوگچ 

دزوسیم باوخ  هک  دیاین  باوخ  هدید  هب  بش  یتح  هک  يدز  مکشرس  هب  ياهرارش 
دزوسیم بارتوب  رس  هب  ات  ياپ  هک  ینوراه »  » يوگم شبارت  يور  مسج  ز 

( ینوراه )
***

دایرف همشچ 

دوبن بنیز  رگا  دنامیم ، البرک  رد  البرک  دوبن  بنیز  رگا  ْدنامیم ، اونین  رد  ین  ِّرِس 
دوبن بنیز  رگا  دنامیم ، ایر  زا  يربا  تشپ  گنر  ِنافوط  نآ  زا  دعب  تقیقح  خرس  هرهچ 

دوبن بنیز  رگا  دنامیماج ، هتْفَت  ریوک  رد  ناگنشتبل  ِّتیمولظم  دایرف  همشچ 
دوبن بنیز  رگا  دنامیماو ، همغن  زارط  زا  توکس  گنچ  رد  دایرف  نیرتیمخز  همخز 

دوبن بنیز  رگا  دنامیم ، اهر  اهنابایب  رد  ماگلیب  راوسیب و  یهاوخداد ، حانجلاوذ 
دوبن بنیز  رگا  دنامیم ، اههنتف  هوک  تشپ  بالقنا  لیس  خیرات ، رتسب  زا  روبع  رد 

«( دیرف  » یبسامهط رداق  )
***

 ... ار دیشروخ 
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ار دیشروخ  رس  مدیدیم  هزین  زارف  رب  ار  دیشروخ  رکیپ  مک  مک  دیعلبیم  تشد 
ار دیشروخ  رتسکاخ  رد  هتفخ  ناوسیگ  اهکشا  بالگ  اب  دیوشب  ات  وگ  نامسآ 

ار دیشروخ  رتنایرع  ایروب  زا  رکیپ  دنک  ناهنپ  ات  تشد  نیا  رد  تسین  ییایروب 
ار دیشروخ  رپرپ  ناشکهک  دنیبب  ات  دینک  او  ار  قفش  نوخ  رد  هتفخ  ياهمشچ 

ار دیشروخ  رگید  مین  دربیم  ناوراک  دوب  هداتفا  نوخ  بالیس  رد  دیشروخ  زا  یمین 
ار دیشروخ  رتشگنا  دوب  هدیدزد  نابراس  اههلوگنز  یمخز  يولگ  دوب و  ناوراک 

***

نابیرغ ماش  رد  دیشروخ 

تفریم  هام  اب  بل  هب  نآرق  اههزین  رب  نابیرغ  ماش  ردهک  يدیشروخهب  مزان 
تفریم  هار  نمشد  رتالاب ز  هزینکی  شنوخ ...  باقرغ  رکیپیب  رس  یتح 

(2)
دوب مالسلا  هیلع  یلع  دایرف  سنج  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  درد 

دروآربرس تبرغ  هاچ  زا  یلع  هآ  تفر  ادخ  ریش  رب  هک  یملظ  دش  رارکت 
تفر  اونین  ات  اون ، ین ، رد  هدش  هدیچیپ 

(3)
دوب رگج  نوخ  نآرارکت  یگنشتنیا  میدُرب  ثاریم  ار  درد  نیا  یبتجم  زا 

دوب رت  هنشت  ناتاه ، هنشد  زا  نامنوخ  ام  دیدرک  هنشت  ار  اهغیت  ام  رب  هک  يزور 
(4)

میدرک  بآ  رانک  رد  نالوج  هکيزور  دزیم  جوم  ام  ندید  زا  تارف  مشچ 
میدرک باریس  نوخز  ام  ار  امش  غیت  تاهیه  میدرک ، یگنشت  زاناغفیکام 

رپرپ هسامح 

تسشن  نوخ  هب  رکیپ  دز و  یقشاع  شوج  نوخ ، تسشن  نوخ  هب  رجنح  دش و  رد  دیلپ  یغیت 
تسشن  نوخ  هب  رپرپ  هسامح  نآ  هک  یتقو  اههچنغ  اهلگ و  لد  زا  شتآ  تساخرب 

تسشن  نوخ  هب  رواب  دمآ و  درد  هب  نامیا  شلد  هناشمه  مالسلا و  اهیلع  بنیز  درکن  رواب 
تسشن  نوخ  هب  ردقم  ياههظحل  دیشروخ  دیهش  کی  لثم  قفا  دادتما  رد  مک  مک 

تسشن نوخ  هب  رتارف  هزین  عافترا  کی  مالسلا  هیلع  نیسح  رس  یبیرغ ، بورغ  رد  هاگنآ  و 

یگدازآ رهظم  نیسح 

نیسح  داد  ناکت  شیوخ  مغ  ار ز  یملاع  نیسح  داد  ناوج  هزات  يرسپ  فک  زا  هک  ات 
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نیسح  داد  ناشن  شیوخ  هفطاع  تردق  شبل  دیچ  رسپ  ياهبل  هسوبلگ ز  هک  ات 
نیسح  داد  ناج  هک  دروآرب  دایرف  قشع  يَدلَو » ای   » همزمز زا  دش  شوماخ  هک  ات 

نیسح  داد  ناگمه  رب  ناشن  ربص  تمکح  ناوج  غاد  زا  سپ  هک  مزانب  قشع  هبذج 
نیسح  داد  ناوت  بات و  رسپ  غاد  مغ  زک  دنربب  ار  یلع  شعن  نویمشاه  رب  تفگ 

نیسح داد  ناما  طخ  ناهج  قلخ  فک  رد  دیرخب  ار  ناهج  ناج  قح  هب  داد و  ناج  دقن 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس 

تسا  نیگنر  الب  يارحص  وت  نوخ  زا  هک  يو  تسا  نیگمغ  تمغ  غاد  زا  همه  اهلد  هک  يا 
تسا  نیگمغ  وت  مغ  زا  مرگنیم  ار  هک  ره  اههرطاخ  زا  تاهنشت  بل  دای  دورن 
تسا  نیسحت  دبا  هب  ات  ناهج  قلخ  بل  هب  وت  هنادرم  يزابناج  يراکادف و  ناز 

تسا  نید  ياقب  دشر و  ببس  تمایق  هک  نیسح  دوب  ار  وت  هک  الاو  تمه  نآ  مزان 
تسا  نیا  یلاع  تمه  ادخ  هب  يرآ  يرآ  ندشن  ملاظ  هب  میلست  نداد و  فک  ناج ز 
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تسا  نینوخ  هرطاخ  نآ  زا  هدنز  نید  هک  نوچ  دش  وت  نینوخ  تضهن  هرطاخ  نادواج 

تسا  نیگنن  یگدنز  زا  هب  مان  اب  گرم  يدومرف  دوخ  هک  هتشک  يا  وت  نابرق  هب  ناج 
تسا  نیبدب  وا  رب  خیرات  هدید  دبا  ات  دیزی  تشاد  اور  وت  ناج  هب  هک  ییافج  ناز 

تسا  نیرفن  دص  بجوتسم  هک  تسا  یهانگ  نیا  لایع  يریسا  هاگنآ  نتشک و  نامهیم 
تسا  نیمأت  ادخ  هب  شناهج  ود  ره  تزع  دز  وت  ناماد  هب  تسد  افص  قدص و  زا  هک  ره 
تسا  نیکست  لد  شتآ  رب  هک  تسا  یبآ  هیرگ  وت  یمولظم  هب  هیرگ  منکن  رگ  منک  هچ 

تسا  نیورپ  هم و  رهم و  اضف  هب  رّونم  ات  راهن  تسا و  لیل  شدرگ  ناهج  هب  مظنم  ات 
تسا  نیمضت  نید  تّزع  ادهش  نوخ  هک ز  دورد  وت  دیهش  نارای  همه  رب  وت و  رب 
تسا  نیریش  شنخس  رگ  دوب  وت  مان  هک ز  ار  ورسخ »  » نابز هب  دشابن  وت  مان  ریغ 

***
( داژن ورسخ  دّمحم  )

! طش رانک 

دز مه  رب  نود ، نارگمتس  راموط  دز  مَد  اراکشآ  تبرغ  هک ز  مد  نآ 
دز ملاع  یناگدنز  رس  رب  اپ  تارف  جاّوم  ّطش  رانک  هنشتْبل ،

***
( روپ یتارب  ساّبع  )

! تشاذگب رجنخ 
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تشادنپیم  وت  ِيان  ِنینط  شوماخ ، تشاذگب  رجنخ  وت ، رجنح  هب  هک  نمشد 

تشادیمرب  ناهج  ياپ  زا  متس  دنب  تَرَس  دوب  ناور  اجک  ره  هب  هک  لفاغ !
( روپ یتارب  )

***

! دروخیم ناوارف 

دروخیم نادند ، بل و  ِيوج  بل  زا  بآ  دروخیم  ناتسین  ْکشخ  نآ  رب  هک  ین ، نآ 
! دروخیم ناوارف  ناوارف و ، دروخیم  دروخیم  نآرق  رابیوج  ز  هنشتْبل ،

***

! نازوس شسرپ 

دیهدب مباتفآ ، لالز  یماج ز  دیهدب  مبآ  هدیپس  زا  ماهنشت ، بل 
دیهدب مباوج  قشع ، هرجنح  اب  نارای ! منیسح ، نازوس  شسرپ  نم 

! افو طحق  رد 

درب ار  ایرد  يوربآ  شطع ، جوم  درب  ار ، ارحص  لد  ِهایس  گنر  نوخ ،
! درب ار  ارهز  ياههلال  دمآ و ، قشع  افو  طحق  رد  تفگ : ریشب و ، هرعن  دز 

***
( یگرزبهد دحا  )

داد ناج  ایرد  رانک 

داد ناج  ارحص  هب  نامسآ ، هدرورپ  داد  ناج  اهنت ، هنابیرغ و  زور ، نآ 
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! داد ناج  ایرد ، رانک  شطع  هک  یتقو  دشیم  انعم  قشع ، تفگش  رارسا 

( ینمؤم )
***

! نآرق ریسفت 

درکیم ناونع  خرس ، لصف  ود  داتفه و  درکیم  نامیا  حرش  هک  يرس  هدیروش 
! درکیم نآرق  ياهتسجخ ز  ریسفت  ین  ِربنم  رب  زین ، هدیرب  ِيان  اب 

( ینیسح )
***

! داد ناج  شرانک  رد 

داهن غاد  نامسآ ، هلال  نماد  رب  داتفاو ! تسکش  يدمحا ، هنییآ 
! داد ناج  شرانک ، رد  نیسح  دنتفگ : وا  هرهچ  رب  هرهچ  داهن  هک  مد  نآ 

***
( هتفشآ )

! ْخَلْسَم رد 

دندرک يزاسهسامح  ولگ ، نوخ  اب  دندرک  يزابقشع  شیوخ ، خلسم  رد 
! دندرک يزارفرس  هدیرب ، قلَح  اب  زور  نآ  كانشطع ، همیخ  ود  داتفه و 

( یلیفارسا )
***

راسمرش

زونه تسراوگوس  هفوک ، هزاورد  زونه  تسرابکشا  هدید  هعجاف ، ناز 
! زونه تسراسمرش  تارف ، يایرد  اروشاع  هنشت  نابل  زوس  زا 

***
( یلیفارسا )

! هنهرب ياپ  اب 
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دوب هدمآ  راد  رس  رب  الو ، دیشروخ  دوب  هدمآ  راب  هب  هک  نینوخ  هنتف  نآز 

دوب هدمآ  راوهیاس  نیسح ، لابند  بنیز  ار  اهتشد  هنهرب ، ياپ  اب 
( یلیفارسا )

***

 ...! مریمب

دش مغ  قرغ  نانابرهم ، هاگن  دش  مرح  ياوآ  هلان ، شورخ و 
! دش مخ  دیشروخ  تماق  مریمب ، كانشطع  هام  يا  تخرس  گرم  ز 

( زییاپ (م .
***

! هآ ِلوسر 

دوب ربمغیپ  هآ  ِلوسر  دیشروخ ، دوب  ربمغیپ  هاگن  نارگن ، وسنآ 
! دوب ربمغیپ  هاگهسوب  هرجنح ، نآ  شاک  يا  یتسکشیم  دیلپ ! غیت  يا 

( يرقاب )
***

هقراب

نیسح  ناهنپ  درد  ياهثداح ز  بش ، نیسح  ناتسبش  رد  تسياهقراب  هم ،
نیسح  نابیرگ  زا  دیآرب  دیشروخ  دولآنوخ  قفا ، نماد  ز  حبص ، ره 

***
( قفشم )

! لد هبعک  يا 

! تسکش وت ، میرکتسد  وتیناشیپ ، تسکش  وت  میلس  بلق  لد ! هبعک  يا 
تسکش  وت ، میرحتمرحهک  زورنآ  دوب  نایرگ  ازع  هناشن  هب  مزمز ،

***
( ینامحر )

! هایسور ِيراج  يا 
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تخوسیم  تیاپ  هب  هرجنح ، ود  داتفه و  تخوسیم  تیاهْياه  ز  بت ، شتآ  رد 

! تخوسیم تیارب  زا  نیسح  ياهبل  تارف ! ّطش  يا  هایسور ! ِيراج  يا 
( داژن یبارهس  )

***

! هبارخ جنک  رد 

دوب هدمآ  هاگن ، هب  ناشیرپ  لیربج  دوب  هدمآ  هآ  کشا و  هب  نیزح  يارهز 
! دوب هدمآ  هام  ینامهم  هب  دیشروخ  یقبط  نایم  رد  هبارخ ، جنک  رد 

***
( زییاپ (م .

! نوخ كاخ و  لمحم  رب 

همه  دنداهن  راثیا ، رس  رب  ناج  همه  دنداتف  نوخ ، كاخ و  لمحم  رب 
همه  دنداز  هرابود  فرش  زور  رد  نیسح  هارمه  راختفا  ود  داتفه و 

***

! شطع جوا  رد 

دندیمارآ تسود  يوک  هب  دنتفر و ، دندیمانیم  رون  لسن  وچ ز  ار  دوخ 
! دندیماشآ قوش ، هب  ار  هثداح  نآ  شطع  جوا  رد  هک  نآز  دندش ، باریس 

***

! غیت يا 
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تسهدز  هسوب  رطخ  دص  ود  شمدق ، ره  رب  تسهدز  هسوب  رحس  وا  رب  شَخُر ، تسرهم 

تسهدز  هسوب  ربمایپ  شاهرجنح ، رب  وش ! نوریب  دب  لایخ  نیزا  غیت ! يا 
( يرجنس )

***

! خرس هعطق 

نیسح  تشاد  ربخ  شتداهش ، زار  زا  نیسح  تشاد  رفس  گنهآ  هک  زور  نآ 
! نیسح تشاد  رظن  رد  هژاو  ود  داتفه و  خرس  هعطق  یکی  ِندورس  رهب  زا 

( یماّدخ )
***

! هلال ود  داتفه و 

نیسح  تشارفا  مچرپ  قشع ، هّلق  رب  نیسح  تشادرب ، هچره  ادخ ز  ریغ  لد ،
نیسح  تشاک  نیمز  رد  هلال  ود  داتفه و  درادرب  دوخ  بالقنا  لصاح  ات 

***
( ینادمه )

! لد همیخ  رد 

تخوسیم  شّوشم  لدهتسخ ، هناورپ  تخوسیم  شکرس ، هلعش  رد  هک  عمش  نوچ 
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179 ص :
! تخوسیم شتآ  نایم  لد  همیخ  رد  کشا  هلال  نوچ  قشع ، نیشنهداّجس 

***
( یگرزب هد  )

يدمآ رس  اب 

مشیوخ  زا  هناگیب  نم  هک  اباب  ربب  دوخ  اب  ارم  مشین  زا  هدرزآلد  هک  مشون  هدب  اباب  ایب 
مشیپ  يدمآ  رس  اب  وت  مدناوخ  ار  وت  اپ  اب  نم  هک  منونمم  وت  زا  ناج  ردپ  ارهز  تردام  ناج  هب 

***

هّیقریب

زیخرب هدیرب  افق  رس ز  يا  زیخرب  هدیپت  نوخ  هب  دیص  يا 
زیخرب هدیسر  وت  تمدخ  رد  هیقریب  هبارخ  بنیز ز 

***

تشادن رب  بل 

تشادن  رس  نآ  ندید  بات  تشاد  یلیس  بات  تشادن  رکیپ  رد  بات  هلاسهس  لفط  نآ  هچرگ 
تشادنرب  بل  شبل  زا  داهن و  بل  وا  بل  رب  نینزان  نآ  تفرگ  ششوغآ  رد  اباب  رس  ات 

***

تسپ دیزی 

مهدیمن  تملظ  هب  شیوخ  نانع  مرون  مهدیمن  تلذم  راب  ریز  هب  نت  نم 
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180 ص :
مهدیمن  تعیب  نداد  يارب  زا  تسد  تسپ  دیزی  اب  یلو  تسد  مهدیم ز  ناج 

***

ردپ ناج 

تفریم  رسپ  هارمه  هدید  زا  کشا  لیس  ار  ردپ  تفریم  رفظ  نادیم  هب  يزابناج  رهب  زا  رسپ 
تفریم  ردپ  ناج  شرس  لابند  تفریم و  رسپ  اریز  ناج  لذب  يارب  زا  تفریمن  اهنت  رسپ 

***

بنیز ردق 

ار بنیز  تخاس  ارهز  ریش  اب  البرک  يارب  ار  بنیز  تخادرپ  یلع  ربص  بتکم  رد  ادخ 
ار بنیز  تخانشن  یلع  نب  نیسح  زا  ریغ  یسک  وا  ردق  تسا  ناهنپ  هک  يردقلاۀلیل  ناسب 

***

رومخم مغ 

دهدیم مریت  نادیم  زا  يزابناج  طخرس  دهدیم  مریبک  مان  قح  تاذ  مریغص  نم 
دهدیم مریش  شیوخ  ریت  ناتسپ  زا  مصخ  روخم  مغ  ردام  تسین  ناتسپ  هب  يریش  ار  وت  رگ 

***

سابع

سابع  یتسد  رآرب  نم  يرای  رب  سابع  یتسشن  ارچ  نوخ  هجل  رد 
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181 ص :
سابع یتسکش  ارم  رمک  یتفر  میوگیم  هتفرگ و  رمک  هب  یتسد 

داد ناج  هنشت 

شنیکسم  ناهج  قلخ  دوب  تسا و  ریما  ود  شنیسحت  دص  ود  هدرک  ادخ  هک  ینیسح  نآ 
شنید  دنامب  هدنز  ات  هک  داد  ناج  هنشت  تارف  بآ  بل  ارهز و  هیرهم  بآ 

***

الب ریت 

شفک  نید ز  دورن  ات  فک  داد ز  ناج  رس و  شفرش  زا  نید  هتفای  فرش  هک  ینیسح  نآ 
شفده نیا  زا  رشب  دریگب  قشمرس  هک  ات  شیوخ  رغصایلع  تخاس  الب  ریت  فده 

ارماس ات  هنیدم  زا  لصف 6 :

مالسلا هیلع  داجس  ماما  تبیصم 
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182 ص :
دنک مالسلا  هیلع  داجس  دیس  مغ  دای  نامز  ره  دنک  دایرف  هلان و  ماهدزادوس  لد 

دنک دار  نآ  يراتفرگ  يدای ز  هک  ره  مشچ  زا  دزیرب  هراسخر  هب  کشا  نامگیب 
دنک دازآ  ملا  زا  مرک  یقلخ ز  هکنآ  متس  ریجنز  هب  هتسب  بت و  بات  رد  دوب 
دنک دادیب  همه  نیا  یسک  هتسخ  نت  اب  يرگد  مدینشن  رگمتس  رمش  زا  زج  هب 

دنک دادجا  رب  موق  نیا  هوکِش  رگا  ياو  ماش  هفوک و  مغ  يریسا و  رادبت و  نت 
دنک دای  الب  برک و  هعقاو  زا  هکنوچ  رمع  همه  رد  ردپ  گرم  مغ  درابب ز  نوخ 
دنک دادما  هدزمغ  نآ  رب  هک  يدوبن  سک  رادهلفاق  ار  هلفاق  نآ  دب  هک  بنیز  ریغ 
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183 ص :
دنک دایرف  هلان و  دوب  گنس  رگا  لد  ورسخ »  » نتشون داجس  متام  ناوتن 

( داژن ورسخ  دّمحم  )
***

تمصع لآ  بوقعی 

یتسیرگ  اّبحا  گرم  نوخ ز  هدید  زا  یتسیرگ  ایرد  بل  رب  هک  ياهنشت  يا 
یتسیرگ  اقس  هنشت  ماک  وچ  يدید  یتخیر  کشا  نابلهنشت  رب  هن  اهنت 

یتسیرگ  امظع  تبیصم  نیرد  يرمع  نیعمیب  راییب و  هتسخ و  راز و  رامیب و 
یتسیرگ  ارهز  فسوی  قارف  رد  نوچ  تساور  تمناوخ  رگا  تمصع  لآ  بوقعی 

یتسیرگ  اباب  تبیصم  رد  وت  اجنیا  کیل  درک  هیرگ  رسپ  رجه  ردپ ز  اجنآ 
یتسیرگ  اهنت  وت  قارف  شتآ  رد  فط  زادگناج  هعقاو  دعب  لاس  لچ 
یتسیرگ  ازفامغ  ماش  دای  هب  یهاگ  البرک  نینوخ  هعقو  دای  هب  یهاگ 

یتسیرگ  الیل  هدیدغاد  بلق  رب  یتماقورس  تخر  شیپ  هب  نوچ  تشذگب 
یتسیرگ  يربک  بنیز  هآ  زوس  رب  نیسح  رواییب  هلاسهس  متام  رد 
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184 ص :
یتسیرگ  اهبش  يدناشف و  مغ  کشا  زور  رمع  مامت  مئاق  مئاص و  مادم  يدوب 

یتسیرگ  ادرف  هب  هریخذ  تدشاب  ات  نیدباع  زوسناج  تبیصم  زا  ینادرم » »
( ینادرمیلع دّمحم  )

***

نحم قرغ 

مدید  نم  هک  ییاهزور  نیا  سکچیه  دنیبن  مدید  نحم  جنر و  مغ و  درد و  یسب  نم  هنیدم 
مدید  نفک  لسغیب و  كاخ ، رب  وا  كاچدص  نت  نوخ  تشد  هب  میوگ  ات  هک  وک  تنیسح  وگ : هنیدم 

مدید  نمسای  سای و  هدرمژپ  رگدکی  رانک  ارحص  نماد  رد  نازخ  ام  راهب  دش  هنیدم 
مدید  نت  شریگ ز  ملع  تسد  ادج  میوگ  ات  هک  يدرواین  هرمه  ار  سابع  ارچ  وگ : هنیدم 

مدید  نمچ  نحص  رد  هدیچ  لگ ، هچنغ و  نآ  نم  هک  خساپ  مهد  رغصا ، ربکا و  دنیاجک  ییوگ  رگا 
مدید  نزجوم  ار  مغ  رحب  مداهن  ور  اج  ره  هب  متفر  البرک  متفر  هفوک  متفر  ماش  هنیدم 

مدید  نحم  قرغ  ار  همغنشوخ  لبلب  نارازه  اروشاع  ياهلگ  تبرت  رانک  رد  هنیدم 
مدید  نمجنا  عمش  شوماخ  نوخ ، مزب  رد  نم  هک  وت  يوس  هب  میآیم  هآ  غارچ  اب  هنیدم 
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185 ص :
مدید  نخس  زاس  رد  لاح  روش و  زوس و  ار  وا  وچ  نازوس  هلعش  دص  متخورفا  یظفاح »  » عبط هب 

( یظفاح نسحم  )
***

مغ شتآ 

نک  او  دوخ  شوغآ  ناگهتشگربرفس  زا  يارب  نک  اّلست  ار  ام  هدرسفا  رطاخ  هنیدم 
نک  اپرب  زوسناج  همغن  لبلب  دننام  مه  وت  نوخ  تشد  هب  رپرپ  ام  ياهلگ  همه  دش  هنیدم 

نک  اشامت  دیآ  نیسحیب  تیوس  هب  بنیز  نونک  وت  راید  زا  مدوب  هتفر  منیسح  اب  هنیدم 
نک  الیلّما  نینبلاما و  رطاخ  یّلست  ربکایلع  لضفلاوبا و  گرم  مغ  زا  هنیدم 

نک  ارهز  ياهلگ  نتشگ  رپرپ  غاد  زا  ناغف  نیچلگ  هنیک  زا  نازخ  ام  راهب  دش  هنیدم 
نک  اّیهم  ار  دوخ  ام  ییاّلستلد  يارب  ربمغیپ  لآ  زا  نک  لابقتسا  زیخ و  هنیدم 

نک  ایرد  وچ  ار  دوخ  هدید  اهنآ  گوس  رد  مه  وت  دش  رپرپ  قشع  ناتسوب  ياههلال  هنیدم 
نک  اسآعمش  ار  دوخ  زوسناج  مغ  نیا  زا  مه  وت  نم  ناج  مسج و  مغ  شتآ  زا  دش  بآ  هنیدم 

نک  او  دوخ  مشچ  اهنآ  زا  کی  ره  ندید  رهب  وت  دوخ  اب  ماهدروآ  اهتاغوس  رفس  زا  هنیدم 
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186 ص :
نک  اجنیا  رد  تیسوبكاخ  يارب  ار  وا  بلط  تیوس  دنزیم  رپ  شلد  غرم  یظفاح »  » هنیدم

( یظفاح نسحم  )
***

اهلد مخز 

تتبرغ  رازم  گنس  مدحبص ، باتفآ  تتبرُغ  راوگوس  اهنامسآ ، نیمز و  يا 
تتبرغ  راهب  زا  كاچ ، نازخ  نابیرگ  يا  تسوت  غاد  ناشن  کی  ره  اهلصف ، نیبج  رب 

تتبرغ  رادهنیآ  کی ، هب  کی  ناماههنیس  نوخ  کشا و  هنیدم  کی  متام ، هودنا و  عیقب  کی 
تتبرغ  رابغ  اب  ار ، لد  میداد  وشتسش  نیرتییاشامت ! يا  گنز ، زا  هنیآ  دش  كاپ 

تتبرغ  رات  ياهبش  زا  دیشروخ ، نیگمرش  تسوت  نایاپیب  هودنا  مغ و  زا  شوپ ، هیس  بش 
تتبرغ  رارقیب  وت ، مغ  زا  میکاچ  هنیس  دیما  قشع و  هبعک  ار  ناقشاع  تعیقب  يا 

تتبرغ  راب  ریز  هنیدم ، تشپ  هدش  مخ  تسوت  جنر  تارطاخ  رادغاد  برثی ، رهش 
تتبرغ  رانک  رد  کی ، ره  هدرک  وخ  یمغ  ای  وت  مان  ياوه  رد  قشاع ، ياهلد  دپتیم 
تتبرغ  رات  ماش  رد  ام ، کشا  غارچلچ  دوب  وت  كاپ  تبرت  يانشور  دشیم ، شاک 
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187 ص :
تتبرغ  رادم  زا  نوریب ، تسین  یغاد  چیه  تسوت  هودنا  زا  یکاوژپ  هریاد  رد  هریاد 

تتبرغ  راثن  مدرک  وت  ياپ  رد  متخیر  هآ  هنیس  کی  متشاد ، مهارف  یکشا  نماد 
تتبرغ رابت  زا  ناشیرپ ، مراد  یلد  نم  تسوت  موصعم  تبرغ  اهلد ، مخز  يانشآ 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  ترضح  تیثرم  رد 

بشما  تسمهرد  تبیصم  نیز  ملاع  عاضوا  همه  بشما  تسمغ  نزح و  رد  هعیش  يا  نامسآ  نیمز و 
بشما  تسمتام  نیا  مغ و  نیا  زا  ارسمغ  هنیدم ، نود  ماشه  ِرهز  زا  هتشک  دش  نیمجنپ  ماما 

بشما  تسمغ  يوناز  باب ، ِگرم  ار ز  وا  رب  هب  قداص  ترضح  نونکا  دیدرگ  ردپیب  میتی و 
بشما  تسمرکا  لوسر  دزن  نامهیم  تَّنج  هب  رقاب  ترضح  تّقشم  جنر و  زا  دش  تحار  یلو 

بشما  تسملاع  رسارس  تنحم  مغ و  هودنا و  هب  نایوگابآ  او  تبیصم  نیز  لبلب  وچ  شنازیزع 
بشما  تسمک  يرابنوخ ، هچرگ  قح ، تّجح  رهب  ز  عبات »  » ناگدید زا  نامز  نیا  يزیرکشا  هچ  نآ  ره 

***
«( عبات  » عبات یلع  دّمحم  )

موصعم نیمتفه  اب  ینخس 

عیقب  كاخ  رد  هدشرپرپ  لگ  عیقب  ِكاپ  ِرهگنازورف  يا 
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188 ص :
مالس  هتفگ  لُسُر  متخ  ارت ! يا  مالک  زاغآ  منک  تمالس  اب 

مومسم  یتشگ  هک  َْتنا  یباب  موصعم  متفه  تّجح و  نیمجنپ 
! نید ینابهگن  رمع  کی  هدرک  نید ! ینابرق  قح و  يادف  يا 

دش هتسارآ  شتماق  نید  هک  ات  دش  هتساک  ملا  درد و  زا  تنت 
شیرپ  درد ، مغ و  جنر و  رد  هدوب  شیوخ  تیلوفط  زاغآ  يا ز 

هدید  تراسا  جنر  ردپ  نوچ  هدید  ترارش  ملظ و  ودع  زا 
وس ره  رد  ارسا  اب  ياهتفر  وزاب  رد  نَسَر  اپ و  رد  راخ 

البوبرک هعقاو  تنحم  الو  عمش  يا  ترطاخ  نوخ  هدرک 
ماشه  ملظ  رثا  زا  دیهش  يا  ماش  هفوک و  ياهدید و  البرک 

تخورفا  تناج  هب  هلعش  نیک ، رهز  تخوس  ار  تلاب  رپ و  مغ  شتآ 
هدوسرف  ارت  ياضعا  هدرک  هدولآ  نیز  هب  ِرهز  رثا 

رادیب تحور  هتفخ و  وت  مسج  رادید  ضیف  هتفای  قح  دزن 
بآ  رپ  هصغ  نیزا  رهد  هدید  بارخ  وت  ربق  یمولظم و  وت  دوخ 
غارچ  عمشیب و  وت  ربق  دوب  هک  غاد  هدش  تیازع  لد ز  ار  هعیش 

كاخ  اب  ار  تمرَح  ناسکی  هدرک  كاردا  زا  رود  ِتما  نیا  ِملظ 
ارهز ربق  هک  تسنیا  رتهب  ادعا  زا  متس  ملظ و  نینچ  اب 

ددرگ نمیا  هثداح  ره  ات ز  ددرگ  نمشد  هدید  زا  یفخم 
( دّیؤم اضر  دّیس  )

***

افج مومسم 

درک نوخ  بلابل  هّصغ  مغ و  ار ز  ام  لد  درک  نوریب  ام  هدید  زا  مغ  کشا  نامسآ 
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189 ص :
درک نونجم  درخ  لقع و  زا  دز  فال  يرس  ره  راچد  درک  مغ  هب  دوب ، مغ  هتسر ز  یلد  ره 

درک نوریب  افو  قشع و  هریاد  زا  شخرچ  داهن  ماگ  افو  قشع و  هریاد  رد  هک  ره 
درک نودرگ  هریاد  نیا  تقلخ  وا  رهب  ادخ  هک  رقاب  ترضح  قح  تجح  نیمچنپ 

درک نوزحم  هدزمغ و  ناهج  هب  ار  نایعیش  دیلو  رهز  رثا  زا  افج  مومسم  تشگ 
درک نوچ  لهاله  رهز  وا  هتسخ  لد  اب  ادخ  هب  منادن  هک  ار  شمغ  حرش  مهد  هچ 

درک نوراو  وا  مغ  زا  کلف  نیز  نامسآ  تفرگ  ياج  نیز  رس  رب  ات  هک  ردقنآ  میوگ 
درک نوفدم  شدحل  ریز  هب  هنابیرغ  هک  کلف  تسنادن  هنادکی  رهوگ  نیا  ردق 

درک نوحیج  کلم  مشچ  نوچ  وت  زوسناج  رعش  ورسخ »  » کیالم مشچ  زا  مغ  گشا  دوریم 
( داژن ورسخ  دّمحم  )

***

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تداهش 

رادم عمط  نودرگ  شیوخ ز  راک  دوبهب  راک  دیما  دشابن  وت  رد  هک  نامزنآ  ات 
راودیما ینیشنب  ياهشوگ  هب  یک  ات  زیخ  ياج  تمه ز  نماد  هب  نزب  یتسد 
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190 ص :
راظتنا هلفس  کلف  زا  هچ  رگد  يراد  تشگن  لد  لها  لد  ماک  هب  کلف  مدکی 

رابتعا دراد  يوج  ردق  هب  اجک  ایند  تسخن  زا  هدوب  افو  خرچ  داهن  رد  یک 
رادیاپ ود  نیا  زا  کی  چیه  يارب  دوبن  تسا  نمؤم  نادنز  رفاک و  تشهب  ایند 

راگزور تسا  هدنامن  رارق  کی  هب  مئاد  لد  دنبم  ایند  تردق  هاج و  لام و  رب 
رارف هر  دوبن  هنیاعم  نیا  زا  ار  سک  تسام  ناحتما  ام  یناگدنز  نارود 

راگتسر تشگ  وا  نماد  تفرگ  سک  ره  ناهج  رد  هکنآ  ام  بهذم  سیئر  قداص 
راوگرزب گرزب و  میرک و  هدنشخب و  قح  یلو  تماما  نامسآ  دیشروخ 

رایتخا رد  شخرچ  شدرگ  دوب  هکنآ  اب  دیدن  ناهج  رد  الب  ریغ  هب  یگدنز  رد 
راکف لد  دوب  کلف  يافج  زا  هتسویپ  ناهج  رد  هک  نآ  قح  تجح  همئالاخیش 

راگدرک صاخ  یلو  اب  ملظ  هنوگنیا  دور  ات  هک  ملاع  هب  دوبن  اور  زگره 
رارقیب تشگ  وا  مغ  زا  رفعج  نب  یسوم  دیهش  نود  روصنم  هنیک  تبقاع ز  دش 

رازم تبرت و  دوب  باتفآ  رد  ار  وک  ررش  دنزیم  ام  هعیش  ناج  هب  مغ  نیا 
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191 ص :
رابگشا وت  يازع  هب  ياهدید  مییام و  دبا  ات  هک  عیشت  گرزب  ربهر  يا 

رادغاد هدیدرگ  وت  نایعیش  ياهلد  بابک  دوب  مغ  زا  وت  ناتسود  ياهناج 
راصتخا هب  ورسخ »  » تیاکح دوب  نیریش  تسا  شوخ  رصتخم  نالدهتسکش  مغ  حرش 

***
( داژن ورسخ  دّمحم  )

نارگ یغاد 

ار هآ  هار  هتسب  لد  خر  رب  مغ  زا  هدقع  ار  هار  مغ  هصغ و  ترشع  ّيداش و  رب  هتسب 
؟ ار هاکناج  مغ  نیا  میوگ  هک  اب  ایآ  منام  هتخوس  مناج  هک  دشاب  نارگ  یغاد  ملد  رب 

ار هاگآ  مدرم  نوخلد  هدرک  تبیصم  نیا  رگج  نینوخ  افج  زا  ام  بهذم  سیئر  دش 
ار هار  تمایق  ات  تیالو  خرس  طخ  رد  درک  راومه  نایعیش  رب  رگج  نوخ  اب  هک  نآ 
ار هاوخدب  نمشد  ملاع  ياوسر  ات  درک  درکن  شزاس  ودع  اب  اّما  دیشون  نیک  رهز 

«( دیما  » نایدحوم دّمحم  )
***

مالسلا هیلع  دّمحم  لآ  قداص  تداهش  رد 

تسربمیپ  لآ  قداص  يازع  ایوگ  تسرت  نوخ ، کیالم ز  مشچ  هک  یمتام  نیز 

نارگ www.Ghaemiyeh.comیغاد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 213 

http://www.ghaemiyeh.com


192 ص :
تسرذآرپ  اهلد  رطاخشیرپ و  یقلخ  زادگناج  گوس  نیزک  هداد ، يور  هچ  بر  ای 

تسرفعج  نب  یسوم  ترضح  رادغاد ، نوچ  هآ  کشا و  ناغفا و  هلان و  هب  کَلَم  کُلم و 
تسرَّدکم  ناکما  ملاع  بلق  هک  اریز  نایعیش  مشچ  زا  مغ  طرف  دوریم ز  نوخ 

تسرهطا  يارهز  هدزمغ  دلُخ ، هب  اّما  نید  ویدخ  لتق  تشگ ز  داش  روصنم ،
تسرتفد  تبث  دبا  هب  ات  گنن  هب  شمان  رهد  هب  یلو  ار  نید  ورسخ  تشک  هچرگ  وا 

: تسرّرقم تلادع  ّقح و  ناوریپ  رب  زغن  مالک  نیا  متس و  رب  دادنرد  نت 
تسرتشوخ  درم  رظن  رد  تایح  زا  گرم  دهدیمن  ینوبز  هب  نت  درمْدازآ ،

تسرّدکم  مغ  زا  همه  نایعیش  ياهلد  دوب  ازع  نیز  افص »  » مشچ ْرابکشا  هن  اهنت 
«( افص  » یناکرسیوت یبارهس  یلع  )

***

مالسلا هیلع  قداص  ترضح  غارچلچ 

قداص  ترضح  غاد  دزوسیم ز  هلال  نوچ  ملد  قداص  ترضح  غایا  لد  نوخ  دش ز  بلابل 
قداص  ترضح  غارس  دریگیم  کشا  اجره  هب  ناج  زا  دنک  لزنم  شرئاز  هنیدم  كاخ  رد  وچ 
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193 ص :
قداص  ترضح  غارچلچ  يدهم  کشا  دشاب  هک  وا  قاوریب  رازم  نشور  دوب  اهبش  نیا  رد 
قداص  ترضح  غاب  هب  هتفکشب  هک  اهلگ  نآ  زا  شنیب  شناد و  راهب  ددرگیمن  زگره  نازخ 

قداص  ترضح  غار  غاب و  ملع  ياهلگ  نامه  ناج  ياضف  شزیوآلد  يوب  دنکیم  رطعم 
قداص  ترضح  غاد  زوس  شناج  هب  شتآ  دنز  نازوس  یلد  اب  رفعج  نب  یسوم  ازع  رد  هتسشن 

قداص  ترضح  غایا  زیربل  رگج  نوخ  زا  دش  اریز  یظفاح »  » دزیخ هلعش  تزادگناج  رعش  ز 
( یظفاح نسحم  )

***

مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  تاجانم 

نوخ  هصق  شیاضر  اب  یسوم  تفگیم  نوراه  دادیب  ِسبحم  نورد  بشید 
دوب ردپ  ياشامت  وحم  رسپ  مشچ  دوب  رسپ  ناماد  هب  رس  ار  ردپ  بشید 
درکیم زار  نارازه  اشفا  رسپ  رهب  درکیم  زاس  ار  شلد  زوس  ردپ  بشید 

دادیم شوگ  شیاضر  تفگیم و  زار  وا  دادیم  شون  ار  ناگنشت  بل  شبل  لعل 
رادرب ریجنز  مندرگ  زا  ياهظحل  کی  رات  بش  عمش  لد  رون  يا  تفگیم :
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194 ص :
میاپ  قاس  ياهتشوگ  هتشگ  هدیبوک  میانشآ  نم  متس  دنُک  اب  هک  سب  زا 

یلیس  هدروخ  نمشد  اریز ز  بجع  دْوبَن  یلین  هتشگ  میور  گربلگ  رگا  ینیب 
هنایزات  نم  نت  رب  کهاشيدنس  هنایشحو  نیک  هر  زا  دزیم  هک  بشید 

( يروباشین هدیلوژ  )
***

مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  تبیصم 

ارچ ربمغیپلآ  اب  متس  ملظ و  همهنیا  ارچ  رفعج  یسوم  ناکم  نادنز  هشوگ 
( ارچ رتسکاخ  جاتحم  ار  هنییآ  دنکیم   ) راگزور نایوکن  اب  درادن  یمصخ  رس  رگ 

ارچ رفعج  یسوم  هاگیاج  نادنز  جنک  زان  ّزع و  ریرس  رب  رگمتس  نوراه  ياج 
ارچ رورس  نآ  ياپ  رب  متس  ریجنز  دنُک و  وا  تسد  رد  دوب  ناکما  ملاع  مظن  هکنآ 

ارچ رواد  تجح  نآ  افج  دنب  رد  هتسب  دوبن  ربمغیپ  نآرق و  هتفگ  زج  شاهتفگ 
ارچ رگیدکی  دشاپیمن ز  مغ  نیز  نامسآ  ریسا  نادرمان  دنب  رد  دوب  نادزی  تجح 

ارچ رفاک  هقرف  زا  متس  ناناملسم  رب  نینچ  ادنوادخ  ربمغیپ  دعب  زا  دسریم 
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195 ص :
ارچ رفیک  نارفاک ، زا  ادخ  رهق  شتآ  زونه ؟ دریگیمن  ار ، اّمعم  نیا  متفگش  رد 

ارچ روای  سنومیب و  دهد  ناج  یبیرغ  رد  تسوا  تسه  لیفط  یتسه  ملاع  ناج  هک  نآ 
ارچ ربهر  دوب  نادنز  هشوگ  ار  نایعیش  تسا  لحنیال  لکشم  نیا  ارم  ورسخ »  » دبا ات 

( داژن ورسخ  دّمحم  )
***

قشع جارعم 

هدش  ایرد  شمتام  رد  نامز  بوقعی  مشچ  هدش  ارهز  فسوی  هاگلتق  نادنز  هاچ 
هدش  اهمغ  هلاه  رد  شخر  هام  ناهن  نوچ  تشگ  هدید  نامسآ  يراج ز  کشا  نارتخا 

هدش  اهلد  هناخ  متام  قرغ  شیازع  رد  ناقشاع  ماما  نآ  غاد  تسا  زوسناج  هک  سب 
هدش  اوقت  بتکم  دیهش  رفعج  یسوم  دیرگنب  تعیرش  نآرق و  نارادفرط  يا 

هدش  ارهز  خر  نوچ  یلیس  یلین ز  شتروص  متس  تسد  زا  هدروخ  هنایزات  اهنتهن  وا 
هدش  ابابیب  زورما  يرتخد  هنیدم  رد  هتساوخرب  لد  هموصعم ز  زوسناج  هلان 

هدش  اروشاع  روش  هرابود  اپرب  ایئوگ  تسارسمتام  ناهج  هنوگنیا  هک  تسیک  يازع  نیا 
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196 ص :
هدش  ام  بلق  هدرسفا  وا  زوسناج  مغ  زک  دوب  رفعج  یسوم  قح  تجح  يازع  نیا 

هدش  امیپهر  قوشعم  يوس  قداص  قشاع  قشع  جارعم  وا  رهب  نادنز  فرژ  دش  یظفاح » »
***

( یظفاح نسحم  )

قداص قشاع 

تسیرگ  رظنمشوخ  هام  نآ  رب  دیشروخ  هدید  تسیرگ  رفعج  یسوم  يازع  رد  نودرگ  مشچ 
تسیرگ  رس  ات  اپ  تسود  رجه  شتاجانم ز  رد  عمش  وچمه  اّما  دوب  قح  هناورپ  وا  هچرگ 
تسیرگ  ربلد  خر  نارجه  قداص ز  قشاع  دوب  تسود  برق  جارعم  وا  رهب  نادنز  فرژ 

تسیرگ  ردیح  ادخ  ریش  یمولظم  رب  هاگ  دیشک  لد  زا  ناغف  ارهز  شردام  دای  هب  هگ 
تسیرگ  رتخا  نامسآ  کی  مغ  يارحص  لد  رد  ناقشاع  ماما  غاد  زا  قاشع  هدید 

تسیرگ  رتخد  ردپ  گرم  مغ  زا  هنیدم  رد  دیشک  لد  زا  ناغف  متام  نیز  هموصعم  ترضح 
تسیرگ  رهوگ  مغ  جوم  رد  اضر  شدنبلد  روپ  اضر  میلست و  کلف  يادخان  يازع  رد 

تسیرگ  رتفد  رب  هماخ  كون  تعبط ز  نیشتآ  ملا  نیا  زا  دش  بآ  تدوجو  عمش  یظفاح » »
***

( یظفاح نسحم  )

مالسلا امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما 
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197 ص :
تسا  رفعج  نبا  یسوم  ترضح  يازع  رهب  تسا  رت  لد  نوخ  زا  لد  لها  مشچ  هک  ناسنیا 

تسا  رورپهلال  ام  هنیس  نامسآ  نوچ  وا  غاد  هنیدم ز  رهش  نیمز  كاخ 
تسا  رت  نوخ  شنیزح ز  نایلاوم  مشچ  ماما  نآ  نازوس  هنیس  رهز و  دای  زا 
تسا  ردیح  ناج  همطاف و  مشچ  ود  رون  نیملسم  هب  ربهر  قداص  ماما  روپ 

تسا  ربمیپ  نوچ  وا  شناد  ملع و  هکنآ  اب  یلع  تردق  وا  تردق  دوب  هکنآ  اب 
تسا  ربکا  قاّلخ  رب  رد  ضحم  میلست  دوب  راگزور  تحلصم  حالص و  اما 

تسا  رتسگهیاس  ناهج  هب  شتیانع  اما  دیسر  رس  هب  نادنز  هشوگ  هچرگا  شرمع 
تسا  ربارب  وا  رظن  رد  رصق  نادنز و  ناهج  رد  دوب و  ادخ  ياقل  قشاع  وا 

تسا  ردقم  ناماما  يارب  نید  جیورت  داهج  اب  زور  کی  يروبص و  اب  زور  کی 
تسا  رترب  قافآ  هلمج  وا ز  يوم  کی  درکن  مک  چیه  شتلزنم  نأش و  نادنز ز 

تسا  رورپهرذ  دوب و  نامسآ  رهم  وا  وا  لامج  رون  رب  رد  میاهرذ  ام 
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198 ص :
تسا  رفعج  نب  یسوم  هب  قلخ  مامت  مشچ  هانپ  درب  یعیفش  هب  یسک  ره  هک  ادرف 
تسا  رشحم  زور  رد  وت  هانگ  عفاش  وا  دوب  ارت  نایصع  ترثک  مغ ز  هچ  ورسخ » »

( داژن ورسخ  دّمحم  )
***

رسپ راظتنا  رد 

اضر دراد  رسپ  نارجه  لد ز  رد  یشتآ  اضر  دراد  ررشرپ  لد  افج  رهز  زا  هچرگ 
اضر دراد  ردپ  ار  شغورفیب  ناگدید  دوخ  هب  دچیپیم  هتسب  رد  هرجح  نایم  رد 

اضر دراد  رصب  رون  ندید  راظتنا  یقت  شنامشچ  رون  هنیدم  زا  دیایب  ات 
اضر دراد  رگم  ار  دوخ  رهاوخ  راظتنا  زونه  تلاح  نآ  رد  ناج و  دهدیم  یبیرغ  رد 

اضر دراد  رگج  رد  نوخ  نود  مصخ  يافج  زک  دوبن  سب  دوخ  ناتسود ، لایع و  لها و  زا  يرود 
اضر دراد  رگداد  يادخ  شیپ  وربآ  ازج  زور  رد  هک  شناماد  هب  ورسخ »  » ام تسد 

***
( داژن ورسخ  دّمحم  )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمیپ  بلق  هراپ 

نک  يرارقیب  وا  مغ  رد  هنیدم ، لثم  مه  وت  نک  يراوگوس  تنامهیم  يازع  رد  ناسارخ ،
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199 ص :
نک  يراوگوس  وا  رب  دنگوس ، اههلال  غاد  هب  دش  رپرپ  وت  رد  ارهز  ناماد  هلال  ناسارخ ،

نک  يراج  هدید  ره  زا  لد  نوخ  شمغ ، رد  لانب و  شبلق  دش  هراپ  ربمیپ  بلق  هراپ  ناسارخ ،
نک  يراز  هتشک ، نیا  رب  هموصعم  شرهاوخ  ياج  هب  يراوخمغ  تسین  ار  اضر  سک  دیوگن  ات  ناسارخ ،

نک  يرای  هتسب ، رد  هرجح  رانک  رد  ار  وا  وت  اهنت  نامهیم  تولخ ، هناخ  يراک ، رهز  ناسارخ ،
نک  يراسمرش  ارهز  شیپ  يزاون  نامهم  نیا  زا  ییاریذپ  يدرک  دوخ  نامهم  زا  بوخ  ناسارخ ،

نک  يراز  هآ و  داوج و  کشا  وت  كاپ  تروص  ارهز ز  فسوی  كاپ  مسج  رانک  رد  ناسارخ ،
نک  يراهب  ياهلگ  لصف  رد  نابغاب ، رب  ناغف  لبلب  لگو و  غاب  زا  هلان  دیآرب  ات  ناسارخ ،
نک  يراودیما  ناتسآ ، نیا  رد  رب  مثیم »  » وچ یشاب  ناهج  رد  نادیما  ان  دیما  ات  ناسارخ ،

«( مثیم  » راگزاس )
***

؟ دوبن هشوگ  رگج 

شرگج  رانک  تسشنب ، دش و  شرای  رهز  شرگد  سینا  هّصغ  زج  هب  تسین ، نوچ  دید 
شرس  كاخ ، رس  هب  زج  یسک  ناماد  هب  هن  یسک  دوب  وا  روخمغ  وا  لد  زا  ریغ  هب  هن 
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200 ص :
شرفس  درادن ، تشگرب  هک  داد  ربخ  دوخ  دینک  هیرگ  نم  یپ  زا  دوخ  ترتع  رب  تفگ 

شربخ  رخآ ، داد ز  یلو  دوب  شلوا  تساخرب  تسشن و  هرجح  رد  هب  ات  اهراب 
شرسپ  هار  هب  مشچ  وا  يو و  رب  وا  مشچ  رس  رب  شمالغ  تسد  لد و  هب  الوم  تسد 

شرت مشچ  رد  هب  زاب  یلو  هتسب ، رد  هرجح  دوبن  هشوگ  رگج  دوب و  اج  هب  هراپ  رگج 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  تداهش 

دزوس اوسام  مامت  ناج  وا  لاوحا  رب  هک  دزوس  اضر  نبا  داوج  رب  ام  لد  نیا  اهنتهن 
دزوس امس  دزرل  نیمز  دیرگ  کلم  دلان  کلف  الوم  نآ  ناج  رب  متس  رهز  دز  هک  شتآ  نآ  زا 

دزوس اسّنلاریخ  لد  امظع  مغ  نیز  ّتنج  هب  ارهز  لگون  نآ  دش  وچ  رسمه  هنیک  زا  دیهش 
دزوس اجک  نامولظم  لاح  رب  متس  لها  لد  شمومسم  درک  رخآ  هک  یبوخ ؟ زج  هب  وا  زا  دید  وچ 

دزوس ایبنالامتخ  ناج  ناوضر  هب  شغاد  زا  هک  شتآ  نانچنآ  دز  نیلسرملاریخ  طبس  ناج  هب 
دزوس اوه  غرم  لد  الوم  نآ  رهب  زک  نانچ  دنکفا  ماب  يور  ار  شرکیپ  ادخ و  زا  دیسرتن 
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201 ص :
دزوس ادخ  رهق  شتآ  رد  شرکیپ  خزود  هب  ار  شنابرهمان  رسمه  نآ  دنک  تنعل  ادخ 

دزوس اسم  حبص و  ره  هب  شیبیرغ  دای  زا  لد  متام  نیا  تفر  دهاوخن  زگره  نایعیش  دای  ز 
دزوس ازج  زور  ادخ  رهق  شتآ  رد  شنت  ورسخ »  » اضرلا نبا  داوج  رب  لد  ار  هک  ره  دزوسن 

***
( داژن ورسخ  دّمحم  )

قشع عمش 

دوب ادخ  زیزع  يازع  لد  لها  يا  دوب  اضرلانبا  يراوگوس  ماّیا 
دوب ازع  بحاص  همطاف  هک  یمتام  رد  ار  کشا  لیس  دوخ  هدید  منک ز  يراج 

دوب الو  لها  ربهر  ماما و  وک  نآ  درپس  ناج  هنابیرغ  لضفّما  روج  زا 
دوب ارسمتام  همه  ناهج  شمتام  زک  دش  دیهش  ناشطع  بل  اب  نیسح  نوچمه 
دوب افج  رهز  شتآ  بلهنشت ز  نوچ  شوگ  هب  دسر  هرجح  بآ ز  بآ  دایرف 
دوب افو  قشع و  رهظم  هک  یقشاع  نآ  ادف  دش  هناورپ  وچ  قشع  عمش  درگ  رب 

دوب ادخ  فطل  تیانع و  رهظم  وک  یظفاح »  » وت ار  وا  نماد  ریگب  بشما 
***

( یظفاح نسحم  )

درد زوس 
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202 ص :
درک بابک  ار  ام  لد  ملا  شتآ  زو  درک  بارخ  تلادع  يانب  متس  تسد 

درک بابش  لصف  هب  دانع  زا  مومسم  ار  داوج  ماما  لضفّما  ياو  يا 
درک بآَمیمتخ  ترضح  بلق  هدرسفا  همطاف  دنزرف  هب  درک  هک  متس  نیا  اب 

درک بآ  زین  ار  همطاف  زیزع  مسج  شیوخ  يافج  رهز  شتآز  عمش  دننام 
درک باتش  وا  يوسهب  دهد ، ناج  هنشت  بل  ار  بیرغ  ماما  زینک  نآ  دید  نوچ 
درک بانجنآ  نانج  هب  ور  دید  هاگنآ  ماما  هرجح  يوس  تفر  بآ  فرظ  اب 

درک باسحیب  متس  ملظ و  هک  ینمشد  نآ  تخیرب  نیمز  يور  هب  بآ و  فرظ  تفرگب 
***

( یظفاح نسحم  )

هتخورفرب عمش 

درک رادغاد  نالدهتسخ  بلق  وت  غاد  درک  رارشُرپ  وت  مغ  هرارش  ار  لد 
درک راهب  ربا  وچ  کشا  هدید  يراج ز  خرچ  وت  مغ  زا  الو  ناتسوب  ورس  يا 

درک راسمرش  لسر  متخ  دزن  هب  ار  دوخ  مما  يداه  يا  تلتاق  وت  نتشک  اب 
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203 ص :
درک رامشیب  متس  وک  وت  لتاق  نوچ  نونکات  خیرات  هدید  هدیدن  زگره 

درک رایتخا  تیتسود  رهم ، سک ز  ره  نیک  هار  نادنز ز  هشوگ  دنکف  نمشد 
درک رات  ماش  زا  رتهریت  هنامز  زور  شنمدب  مصخ  نآ  هک  داب  هایس  شیور 
درک راز  لاح  اب  وت  رادغاد  دنزرف  ار  شیوخ  نابیرگ  كاچ  وت  متام  رد 

درک راثن  ناطلغ  رهوگ  وچ  رصب  زا  کشا  تاهتسکش  ولهپ  ردام  وت  تبرت  رب 
درک راوهناورپ  وت  كاپ  میرح  فوط  لد  لها  قشع ، هتخورفرب  عمش  يا 

درک رایرهش  يا  تهگرد  میقم  ار  دوخ  وا  هک  یسک  تنیشنكاخ  يادگ  دشاب 
درک راختفا  نیگن  جات و  نابحاص  رب  نامگیب  دیدرگ  وت  يوک  مالغ  سکره 

درک راوخهزیر  تمرک  هرفس  هب  نادزی  ار  هتسکشلد  یظفاح »  » شیوخ فطل  زا 
( یظفاح نسحم  )

***

مالسلا هیلع  يداه  ماما  ياثر  رد 

هَّللالوسر  ای  مداتف  اپ  زا  نانمشد  تسد  هَّللالوسر ز  ای  مداهن  رس  تبرغ  كاخ  يور  هب 
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204 ص :
هَّللالوسر  ای  مداد  داب  رب  ار  ملظ  طاسب  زوسناج  هلان  مشچ و  بآ  نیشتآ و  هآ  ز 

هَّللالوسر  ای  مداهن  زا  نازوس  هآ  دمآرب  ممولظم  ّدج  رفعج  نبا  یسوم  مغ  زا  نادنز  هب 
هَّللالوسر  ای  مداوج  دنبلد  دنزرق  نیبب  نم  منیسح  غاب  لگ  نم ، منیع  رون  ار  یلع 

هَّللالوسر  ای  مدانع  لد  ردنا  تشاد  وک  نامه  دیدهت  یپ  زا  درب  ارم  یهوک  هّلق  زارف 
هَّللالوسر  ای  مداد  هناناج  هر  رد  ناج  فک  تبرغ ز  رد  مومسم  مدش  نود  مصخ  رهز  زوس  ز 

هَّللالوسر  ای  مدای  هدرک  شنورد  زوس  اب  وچ  زگره  یظفاح »  » رعش خیرات ، رد  وحم  ددرگن 
( یظفاح نسحم  )

***

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ياثر  رد 

تسا  هتسکشلد  نامز ، بطق  ناهج و  بلق  تسا  هتسب  هدید  ناهج  يرکسع ز  زورما 
تسا  هتسسگ  مه  زا  شیناگدنز  دنویپ  مصتعم  دادیب  يادخ ز  تجح  نآ 

تسا  هتسخ  هنیک  زا  یگلاسراچ  هب  شحور  ازع  نیردنا  رصع ، بحاص  تسازع  بحاص 
تسا  هتسشن  یمیتی  درگ  ملظ  داب  زا  میتی  رُد  نآ  نامز ، ماما  هرهچ  رب 
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205 ص :
تسا  هتسب  هناخ  نآ  تراغ  هب  رمک  نمشد  تسا  متام  هودنا و  زکرم  هک  ياهناخ  رد 

تسا  هتسر  دادیب  شتآ  نامز ز  بحاص  لیلخ  رب  دَرب  دنک  زان  هک  نآ  فطل  زا 
تسا  هتسد  هتسد  رگنب  همطاف  ياهلگ  سوط  البرک و  هرماس و  عیقب و  ردنا 

( دّیؤم اضر  دّیس  )
***

کشا بالگ 

يرکسع  غارس  مد  ره  نم  کشا  بشما  دریگ  يرکسع  غاد  زوس  مبلق  هب  شتآ  دنزیم 
يرکسع  غارچلچ  يدهم  کشا  ّرُد  تشگ  میتی  شدنبلد  دنزرف  یکدوک  نس  هب  دش 

يرکسع  غاد  نینوخ ز  ام  بلق  دش  ناسهلال  قشع  خرس  تشد  هب  اهمغ و  يارحص  لد  رد 
يرکسع  غایا  اهمغ  یم  زا  بلابل  دش  ناسخ  روج  زا  دید  ناوارف  هودنا  هک  سب 

يرکسع  غاب  ناوخشوخ  لبلب  نآ  یظفاح »  » نخس دیوگ  نورد  زوس  اب  کشا و  بالگ  اب 
***

( یظفاح نسحم  )

تیالو رونرُپ  رتخا 

تخوس  ترس  هب  ات  اپ  دادیب ز  شتآ  زا  تخوس  ترب  گرب و  يولع  ضایر  لخن  يا 
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206 ص :
تخوس  ترمق  نوچمه  خر  رجه  دیشروخ ز  تیالو  رون  رپ  رتخا  مهدزای  يا 

تخوس  ترگج  نیک  متس و  رهز  شتآ  زا  ارهز  هداز  یبن و  بلق  هراپ  يا 
تخوس  ترسپ  يدهم  لد  نازوس  هلال  نوچ  ّتبحم  تشد  رد  وت  ِزوسناهج  غاد  زا 
تخوس  تریسوکین  يدهم  لد  ياو  يا  تیازع  گوس و  رد  هتخورفا  لعشم  نوچ 

تخوس  ترس  هب  ات  اپ  زورفابش ز  عمش  نوچ  نمشد  هنیک  متس و  زا  بابش  لصف  رد 
تخوس  تررشرپ  لد  غاد  زا  همه  بلق  تفگ  لدهتخوس  یظفاح »  » ناهج ناج  يا 

( یظفاح نسحم  )
***

( جع  ) نامز ماما  نارجه  رد  لصف 7 :

! رظن زا  بیاغ  يا 
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207 ص :
میتخوس  وت  لامج  باتفآ  دای  اب  میتخوس  وت  لاصو  يوزرآ  هب  يرمع 

میتخوس  وت  لایخ  هب  رظن ! زا  بیاغ  يا  دناهدادن  اشامت  مشچ  هچرگا  ار  ام 
میتخوس  وت  لاوز  حبص  يوزرآ  رد  ام  هک  يوشیم ؟ يرپس  یک  رجه ! ماش  يا 

میتخوس  وت  لاخ  بل و  ترسح  اّما ز  تسین  هناد  بآ و  سوه  ناکغرم  وچ  ار  ام 
میتخوس  وت ، لاصو  يوزرآ  هب  يرمع  میتخاس  وت ، قارف  يوگتفگ  هب  يدنچ 

( لمع شوخ  ساّبع  )
***

نیبم باتک 
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208 ص :
تسین  وت  يور  سوه  زج  ار  هدزادوس  لد  تسین  وت  يوک  رس  يادوس  هک  تسین  يرس  رد 

تسین  وت  يوربا  هناخنامک  ریت  فده  ایر  يوریب و  هک  تسین  ياهدزمغ  هنیس 
تسین  وت  يوجلد  ِبل  ِلعل  هنشت  یلد  ای  بابک  تسین  تمغ  زوس  زا  هک  تسین  يرگج 

تسین  وت  يوسیگ  هقلح  زج  هلسلس  نیا  ماد  دَوبن  يزیرگ  وت  دنمک  ار ز  نافراع 
تسین  وت  يوم  زج  هب  هتسبرس ، هتکن  دَُوب  رو  نیبم  تسیباتک  وت ، نسُح  رتفد  هخسن 

تسین  وت  يوکین  هّرُغ  زج  هب  هدنشخر  رهم  نیبج  ِرون  نآ  هدنب  دوب ، هدنبات  ِهام 
تسین  وت  يوج  زا  ياهرطق  زج  هب  شون ، همشچ  دوب  وت  يوک  هتشگرس  هک  تسيرمع  رضخ 

تسین  وت  يوهایه  يروش ز  هک  تسین  یلفحم  تسین  ییاغوغ  وت ، بوشآ  هک ز  يرهش  تسین 
***

«( رقتفم  » یناهفصا يورغ  )

! ناهنپ راکشآ  يا 

ار ام  دیپس  زور  نادرگم  هیس  بش ، نوچ  ارای ! فلز ، ربا  رد  ناشوپم  خر  دیشروخ 
ار اشگهرگ  تسد  نز ، مَخ  هب  مَخ  فلز  رب  لد  رب  هدقع  داتفا  تفلز ، بات  ار ز  ام 
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209 ص :
ار امنادخ  يور  يامنب ، هدرپ  اناج ز  یتسرپمنص  گنن  دش ، نایناهج  رخف 

اراکشآ ناهنپ و  منیبب ، تاهولج  ات  نگفارب  خر  عَقُرب ز  ناهنپ ! ِراکشآ  يا 
ار امس  مه  ضرا و  مه  نابات ، باتفآ  يا  یغورف  امس  ضرا و  درادن ، تاهولجیب 

ار ازج  دوخ ، لعف  رد  دنیبب  دب  کین و  ات  تمایق  دوش  اپرب  تمایق ، زا  هک  آزاب 
ار انشآ  نارای  رگنب ، هدرپ  رخآ ز  ینام !؟ دنچ  هدرپ  رد  ملاع ! رادهدرپ  يا 

ار اوسام  دنگفا  لزلزت  رد  وت ، رجه  درادن  نوکس  ملاع  تدوجویب ، هک  آزاب !
ار ادگ  دوب  تجاح  ناطلس ، يوس  هب  يرآ  یهلا ! تّجح  يا  ار ، ام  تست  هب  تجاح 

! ار اقب  هیامرس  میداد ، چیه  هب  فک  زا  لفاغ  تسود  رکذ  زا  میدنام ، تشذگ و  يرمع 
ار اودیب  درد  نیا  احیسم ! يا  نک  نامرد  تکاله  رتسب  رد  تلفغ ، هدنکف  ار  ام 

ار افصاب  ياهلد  شخب ، ینشور  آزاب و  ناهنپ !؟ دنچ  هدرپ  رد  ملاع ! رادهدرپ  يا 
***

( ینامرک داؤف  )

لباقان هیده 

ام لگ  بآ و  رد  هتشگ  نیجع  وت  رهم  هک  يو  ام  لد  ناج و  سنوم  دوب  وت  قشع  هک  يا 
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210 ص :
ام لد  زا  دورن  مغ  ام  َِرب  ییاین  ات  مغ  هناشاک  وت  يرودز  هتشگ  ام  لد 

ام لکشم  دوشن  لح  ادخ  هب  تلصو  هب  زج  بیقر  نعط  وت و  رجه  ام  هب  هتشگ  یلکشم 
ام لتاق  دوش  وت  رجه  مغ  رخآ  مسرت  تایح  دیما  دهد  ار  ام  وت  رادید  قوش 

ام لفحم  ینشور  دوب  وت  مان  هک  يا  نک  نشور  تخرز  ار  ام  لفحم  یبش  وت 
ام لحاس  امنب  یناث  هَّللایجن  يا  مینادرگرس  یتشِک  ناهج  رحب  رد  هک  ام 

ام لباقان  هیده  نیا  مرک  زا  ریذپب  مینک  وت  يادف  هب  ناج  ات  هک  میتشِکن  ام 
ام لماش  اسم  حبص و  دوب  وت  فطل  هک  يا  ریگم  زاب  دوخ  هتسخلد  ورسخ »  » زا رظن 

«( ورسخ  » داژنورسخ دّمحم  )
***

مرح دیص 

!؟ دیآرب هدرپ  زا  هک  هظحل  نآ  دوش  تمایق  هچ  دیابرب  یناهج  قلخ  لد  هدرپ ، رد  هک  نآ 
! دیاُمن قلخ  رب  وت  يوربا  هک  هدروآرب ، هم  اشامت  ِتشگنا  هک  تسلاله ، هن  نآ  کلف  رب 

دیاس هیلاغ  ابص  داب  سَفن  تمایق  ات  ناتسب  بناج  يرذگ  ناشیرپ  هّرط  نینچ  رگ 
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211 ص :
دیاشن غیت  مرح  دیص  رب  هک  دنیوگن  ات  ملاب  رپ و  شک  نوخ  هب  ناگژم و  كَوان  اشگب 

( یقدنج يامغی  )
***

! ار وت  منیبب  رگا  رابدص 

ار وت  منیب  رذگ  رد  ات  نم ، يوس  نک  رذگ  یهاگ  ار ؟ وت  منیب  رظن  شیپ  نامز ، ره  ات  متسیک  نم 
ار وت  منیب  رس  يالاب  نم ، ّینیب و  اپ  ریز  وت  مرس  رب  ییآ  هک  نآ  شوخ  ترد ، كاخ  رب  هداتفا 

ار وت  منیب  رگا  رابدص  نم ، ناج  دباین  نیکست  مهد !؟ نیکست  ناسهچ  ار  لد  وت ، يور  منیب  رابکی 
ار وت  منیب  رگد  راب  میاشگب و ، دوخ  مشچ  ات  یمد  منیلاب  هب  نیشنب  مدش ، دوخیب  تندید  زا 

ار وت  منیب  رظن  کی  رگ  متمدخ ، رد  ناج  هب  مه  نم  دهدیم  ناج  ارم ، دنیب  رظن  کی  سک  ره  هک : یتفگ 
ار وت  منیب  ربز  ریز و  کلف ! خرچ  يا  هک  بر  ای  ادج ؟ يرادیم  هام  نیز  نینچ  ار  یلاله »  » یک ات 

***
( ییاتغج یلاله  )

ناهج ود  هانپ 

تسود  يا  تهاگن  هتسخ  نم  هب  دتفا  دیاش  تسود  يا  تهار  رس  رب  ادگ  وچ  منیشنیم 
تسود  يا  تهار  رس  رب  بشهمه  منیشنیم  ارت  يابیز  خر  منیبب  هک  يدیما  هب 
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212 ص :
تسود  يا  تهاگهبهاگ  ِهگن  اب  مشوخلد  امنب  یهاگن  راز  نم  هب  یهاگهاگ 
تسود  يا  تهام  هرهچ  نآ  زا  رادرب  هدرپ  دوش  زورفالد  زور  ام  هریت  بش  ات 
تسود  يا  تهانپ  هب  دریگب  مارآ  یمد  ام  لد  نیا  دوش  هچ  یناهج  ود  هانپ  وت 

تسود  يا  تهایس  فلز  مغ و  يادلی  بش  نم  علاط  نانچ  تسا و  نامز  يازارد  هب 
تسود  يا  تهاچ  هب  تسا  هدنکف  هک  فسوی  وچمه  دیفس  بوقعی  هدید  نوچ  هدش  ایند  مشچ 

تسود  يا  تهاج  تّزع و  همه  دننیبب  ات  نزب  هیکت  فرش  لالجا و  دنسم  رب  زیخ و 
تسود  يا  تهاپسز  یناوخب  زین  ارم  رگ  قوش  زا  مهالک  فرط  دنکش  ار  نامسآ 
تسود  يا  تهایس  دبع  نیا  رب  وت  نک  يرظن  ماوت  رابرد  هدنب  هیسور و  اورسخ » »

«( ورسخ  » داژن ورسخ  دمحم  )
***

نارجه هلان  هلان ،

دزوسیم هناخ  هناخ  ام ، راظتنا  رهش  دزوسیم  هناقشاع  تنارجهز  یملاع 
دزوسیم هنایم  نیا  ام ، نوگهلال  بلق  ینالوط  قارف  نیز  هتشگ ، اپ  هب  یشتآ 
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213 ص :
دزوسیم هناد  هناد  ناماهوزرآ ، وتیب  ملاع  زا  هتسب  تخر  حلص ، غورف  رپ  رهم 

دزوسیم هناشنیب  داد ، لدع و  ناتسلگ  هد  رس  ندمآ  گناب  تمحر  يدانم  يا 
دزوسیم هنامز  نیا  یهاوخقح ، ياههمغن  نالان  ام  قشع  لفط  تملظ ، هرارش  زا 

دزوسیم هنایفخم  کنیا ، مرحو  هبعک  اهیتسرپتب  خاک  دراد ، نوزف  یقنور 
دزوسیم هناهبیب  نارای ، تماق  ورس  اهیهابت  زا  هتشگ  جارات  قح  نید  کلم 

دزوسیم هناسف  نیز  ام ، ناشفنوخ  مشچ  وت  يابرلد  لاخ  هناسفا ، وچمه  هتشگ 
دزوسیم هنانگمغ  ام ، قوش  باتفآ  ناریح  یگلمج  قلخ  نارجه ، هلان  هلان ،

دزوسیم هنافراع  ام ، قایتشا  ریپ  وت  لامج  قشاع  وت ، لاصو  هنشت 
دزوسیم هنارکیب  ام ، رعش  ناشکهک  امرف  رظن  اربلد  امرب  یمحرت  نک 

دزوسیم هنارتیب  وا ، طاشن  کغرم  نیب  ار  ازگناج  درد  نیب ، ار  اسراپ  زوس 
«( اسراپ  » رگراک میحر  )

***

 ...! میوزرآ تسه  همه 
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214 ص :
!؟ ییوزرآ هب  مسرب  مه  نم  هک  ار  وت  نایز  هچ  ییور  وت  زا  منیبب  هک  میوزرآ  تسه  همه 

! ییوگتفگ وت  زا  دوب  ینابز ، ره  هب  اجهمه  منیب  ّییهدومنن و  ار  دوخ  لامج  یسک  هب 
! ییوگ هنایم ، زا  رَبب  نم  نت  زا  رس  ُربب  وت  ملتق  ّدعتسم  همه  تنحم ، جنر و  درد و  مغ و 

ییوم  هیوم ، ماهدش ز  یلان  هلان ، ماهدش ز  مَیوم  هک  سب  وت  مغ  ز  ملان ، هک  سب  وت  هر  هب 
! ییوم رات  هب  منزب  یگنچ  هک  مشوخ  نآ  زا  نم  یگنچ  رات ، هب  دنزب  برطم  هک  نیا  لدشوخ  همه 

؟ ییوجماک وت ، بل  دیوج ز  ماک  هک  دوش  هچ  یماک ؟ هنشت  بآ ، يوس  دبای  هار  هک  دوش  هچ 
!؟ ییولگ منک  رت  وت  رخآ ز  مه  بلْکشخ  ِنم  تمحر ! باحس  يا  یمد  مّحرت ، زا  هک  نیا  دوش 

ییوبس  رگا  دنکش  تمالس ، یم  ِّمخ  رس  تتسم ! مشچ  يادف  هب  نم ، لد  رگا  تسکشب 
! ییوج رانک  نیشنب  هن ، نم  مشچ  هب  مدق  وت  ارحص  دنور و  نمچ  هب  جّرفت ، مسوم  همه 

ییوب  ماک ، هب  مونش  لگ  زا  هک  نیا  غامِد  هن  مَیوب  ماک  هب  یلگ  هک  مدنهد ، هر  غاب  هب  هن 
ییوک  كاخ  ام و  ِرس  یهاگهدجس ، خیش و  خر  دناوخب !؟ مدجسم  يوس  نمادکاپ ، خیش  هچ  ز 
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215 ص :
! ییوردیپس منص  مدیپسوم ، هدومنب  یمشچهایس ! متس  مزورهریت ، هدومنب 

ییوس  چیه  هب  دوبن  شدیما  ترد ، زج  هب  هک  نیکسم  دنمدرد  یناوضر »  » يوس هب  يرظن 
«( یناوضر  » يزاریش نامزلا  حیصف  )

***

! وش قرب 

نک  يربلد  دوخ ، قشاع  ار  يربلد  ره  ینک  ات  نک  يرگنشور  نم ! هام  ینام  هدرپ  رد  یک  هب  ات 
نک  يرتشم  دوخ  خر  رب  ار  يرتشم  امن و  خر  نادرگ  شیوخ  وحم  هّرذ  نوچ  ار  هرهز  نک ! ياهولج 

نک  يرگنشور  نامسآ  رد  وش ، رهم  ار  نید  خرچ  مرامش ؟ بکوک  تخر  هام  يرود  زا  یک  هب  ات 
نک  يرپهش  ار  قح  نید  لابهتسکشب  ریاط  ار  ادخ  يریت ، دروخیم  وس  ره  نید ز  زابهاش 

نک  يرواد  یهلا ، لدع  دنسم  رب  نز  هیکت  قح  تّجح  يا  ملظ  دش ز  رپ  ناهج  فاق  ات  فاق 
نک  يرگنل  ار  نید  ْکُلف  نک ! اپ  هب  نافوت  وش ، حون  نید  لحاس  رب  دنزیم  ولهپ  رفک ، رحب  جوم 
نک  يرزآ  يوخ  عفد  لیلخ و  نوچ  وش  نکشتب  یتسرپتب  رب  دوخ  ياج  یتسرپقح  هدادن  ات 

! نک يروحم  شدرگ ، لدع  رادم  ردنا  دنک  ات  ددرگ ؟ ملظ  رادم  رب  رگمتس  خرچ  یک  هب  ات 
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216 ص :
نک  يرَْدُنت  نازوسب ، نمرخ  نانمشد  زا  وش ! قرب  نگفارب  نب  زا  ار  ملظ  نکرب ، هشیر  زا  ار  رفک 
نک  يربهر  ار  ادخ  نید  یتشک  وش ! ادخان  ییاین ؟ نوریب  فدص  زا  نید ! رهوگ  يا  یک  هب  ات 

نک  يردیح  ياههلمح  باکر و  رب  نزرب  ياپ  نک  نانمشد  ناج  دصق  ماین و  زا  شکرب  غیت 
نک  يردصم  قتشم ، وت  زا  یتسه  راثآ  همه  يو  اشگب ! هرهچ  تیور ، رجه  زا  بل  هب  اهناج  همه  يا 

«( هناورپ  » دهاجم یلع  دّمحم  )
***

هنادکی رهوگ 

شیوخ  تعلط  اُمن  يآ و  بیغ  هدرپ  زا  ردب  شیوخ  تروص  ام  هدید  زا  هتخاس  ناهن  يا 
شیوخ  تروص  ام  هدید  زا  هتخاس  ناهن  يا  خر  هدرپ ز  اشگب  نارای  تقاط  دش ، قاط 

شیوخ  تبیغ  زا  ياهدرک  نارگن  ار  یملاع  دنناناملسم  وت  هار  هب  مشچ  نیمه  هن 
شیوخ  تقاط  هلصوح و  فک  دنداد ز  همه  نارظتنم  بل  هب  ناج  وت ، تبیغ  زا  دمآ 

شیوخ  تمحر  زا  رد  بابحا  خر  رب  اشگب  دیما  ياهرد  همه ، يور  هب  هتسب  تخُریب 
شیوخ  تلفغ  زا  هدزتلاجخ  میراسمرش و  نکیل  ناهانگ ، يایرد  هب  میقرغ  هچرگ 
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217 ص :
شیوخ  تجاح  سک  هب  میرادن  رازبا  وت  زج  زاین  زجع و  دص  هب  میراد  وت  يوس  لد  يور 

شیوخ  تمصع  فرش و  رب  ار  وت  دنگوس  داب  قح  تّجح  يا  ییأجلم  دوبن  ار  ام  وت  زج 
شیوخ  تّمه  ِدَی  هب  ار  ام  لکشم  اشگب  تشذگب » دح  زا  یگراچیب  هک  ریگ  ام  تسد  »

! شیوخ تحار  دبلطیم  ناسک  جنر  زا  سک  ره  توخن  قافن و  لهج و  زا  هک  تسيراگزور 
شیوخ  تضهن  مَلع  ییادخ  تسد  اب  ریگ  یشخب  ناماس  رس و  قیالخ  راک  رب  هک  ات 
شیوخ  تّجح  ارت  دناوخ  ناهج  دنوادخ  هک  فرش  يایرد  هنادکی  رهوگ  نآ  ییوت 
شیوخ  تعلط  ات  هنیآ  نآ  رد  تساوخ  درگن  ار  وت  يور  امنبیغ  هنیآ  قح ، تخاس 

شیوخ  تیآ  نیهم  تخاس  نایع  زور  نینچ  رد  قح  هک  تسيدیع  وت ، نویامه  دالیم  زور 
شیوخ  تمحر  ادخ ، درک  ناهج  لاح  لماش  زورماک  نابعش  همین  فرش ، يور  نآز  تفای 

شیوخ  تفلا  نارگد  زا  تسسگ  تسویپ و  وت  اب  افص  هب  وک  یسک  قیقحت ، هب  تفای  قح  برق 
( يزیربت یتف  یلع  دّمحم  )

***

هار هب  مشچ 
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هار  هب  مشچ  ناکم  نوک و  تمدق ، دیما  هب  هار  هب  مشچ  ْناهج  وت ، عولط  ياشامت  هب 

هار  هب  مشچ  ناشکهاک  ناشکهاک  نامسآ ، تسه  یتسه ، ِلد  ِرون  يا  وت  ياشامت  هب 
هار  هب  مشچ  ناوج  ِورس  ار  وت  يانعر  دق  تسد  هب  هنییآ  نمسای  ار ، وت  يابیز  خر 

هار  هب  مشچ  نایتولخ  رحس  هب  ات  بش  همه  دناهتخود  ناشفکشا  دوهش  ناتسبش  رد 
! هار هب  مشچ  نآ  دوخ  نامشچ  هدرپارس  رد  درتسگیم  نوخ  مشیربا  زا  یشرف  شمدید 

هار  هب  مشچ  نامز ، تسگنز و  هب  شوگ  نیمز ، هک  نک  نیز  یّلجت  ِبسا  یسَفن  انینزان !
هار  هب  مشچ  نارگن ، ناکما ، هموظنم  وتیب  دَُوب  هک  نورب آ ، ربا  زا  یمد  اباتفآ !

***
( یقالخا اّیرکز  )

اشامت قوش 

ممشچ  وت  ياج  زا  زج  هب  دشابن  هک  آزاب ! ممشچ  وت  ياوأم  لزنم و  دوب  هک  نآ  يا 
ممشچ  وت  ياشامت  قوش  مد  همه  دراد  منارگن  ترسح  هدید  اب  وت ، هار  رد 
ممشچ  وت  ياپ  فک  هب  دتفا  هک  شاک  يا  دشابن  وت  لامج  رادید  لباق  رگ 
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ممشچ  وت  يادرف  هشیدنا  رد  رات ، دش  ادرف  هب  رادید  هدعو  یهد  دنچ  ات 

ممشچ  وت  يانعر  دق  رب  دتف  هظحل  کی  راذگب  وت ، هاوخدب  هدید  دوش  روک  ات 
ممشچ  وت  ياّنمت  هب  هرامه  تسزاب  دتفا  ماهدید  هنیآ  رد  وت ، سکع  ات 

ممشچ  وت  يامیس  وترپ  زا  دوش  نشور  دیاش  هک  هدید ، رس  هب  هن  مدق  يآزاب و 
ممشچ  وت  يالهش  سگرن  سوه  دراد  نشور  وت  يور  زا  دش  هک  سگرن  هدید  نوچ 

( داژن ورسخ  دّمحم  )
***

 ...! شاک

تشادیم  رحس  ماییاهنت ، بش  تشادیم  رثا  بش  هآ  یکشاک 
تشادیم  رفس  تصخر  ناج  غرم  دنچ  کی  وزرآ ، رهش  ات  شاک 

تشادیم  رد  هک  ای  دوب ، ینزور  ارحص  بناج  هب  ار ، مسفق 
تشادیم  رب  راب و  شاک  رجش  نیا  يرمثیب ! لاعفناز  متخوس ،

تشادیمرب  هدرپ  هرهچ  زا  رای  شاک ! يا  دیسر ، بل  هب  نارجه  ناج ز 
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220 ص :
! تشادیمرب شاک  هولج ، یکی  اب  میدروآ  دوب ، هک  یناج  دقن 

تشادیم  رظن  ناج ، رصم  فسوی  تاجزم  تعاضب  نیا  رب  شاک 
تشادیم  رگا  رازهدص  لد ، ناج و  دناشفایم  تسود  رهب  زا  لصاو » »

تشادیم  رظتنم  دوعوم  رهم  لد  هب  هک  شَلِگ ، زا  دزیخ  لگ  يوب 
«( لصاو  » ناگدازآ دّمحم  )

***

زورفالد هام 

؟ ییاجک رات  بش  زورفالد  هام  يو  ییاجک ؟ رارحا  هدید  ینشور  يا 
؟ ییاجک راتخم  ربمغیپ  ثراو  يو  تلاسر  غاب  دبسرس  لگ  هتسد  يا 

؟ ییاجک رادید  بلاط  همه  میتسه  دمآ  بل  هب  تیور  هم  قارف  اهناج ز 
؟ ییاجک راکادف  نادرم  ربهر  يو  تلیضف  نادیهش  نوخ  مقتنم  يا 

؟ ییاجک راثیا  دوخ  ناج  رس و  میزاس  تیاپ  هب  هک  ات  ایب  وت  ناناج  رهظم  يا 
؟ ییاجک راخیب  لگ  ار  برط  غاب  يا  یتیگ  تحاس  وت  مدقم  زا  دوش  نشلگ 
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؟ ییاجک رالاس  دّیس و  ناگمه  رب  يا  فطل  زا  رظن  نک  لدهتخوس  یظفاح »  » رب

( یظفاح نسحم  )
***

تمد هب  احیسم  هدنز 

تمَلع  نیشنهیاس  ناهج ، فاق  ات  فاق  تمَرح  یهلا ، شرع  فرش  دشاب ز  هک  يا 
تمغ  دمآ ز  بل  هب  ناج  ناج ! روشک  هش  يا  تَمرک  ناوخ  قلخ ز  همه  دنراوخهزیر 

مدَخ  رتمک ز  وت  شیپ  ناهج  نیطالس  يا  تمدق ؟ ییامن  هجنر  ام  رس  رب  دوش  هچ 
مج  هچ  سوواک و  هچ  اراد و  هچو  نامیلسهچ  مَلع  هدرک  دق  همه  تمدخ  یپ  زا  ترد  رب 

تمجع  هام  مناوخ و  تبَرع  باتفآ  مجع  هب  ات  برع  وت  فطل  هیاس  رد  تسه 
حیصف  تاجانم  مرگرس  وت ، یسوم ز  دوب  حیبَص  راسخر  بحاص  دش  وت  رون  زا  فسوی 

حیسم  زاجعا ، هدرم ز  رگا  درکیم  هدنز  حیبذ  وت  دوجو  هب  دش  ندش ، هتشک  زا  غراف 
؟ رهم دشاب  ناهن  ربا ، بقع  رد  یک  هب  ات  تَمد  هب  احیسم  هدنز  دوب  هک  ینامه  وت 

رهچ هدرپ ز  اشگ  قافآ ، ینک  نشور  هک  ات 
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رهپس زور ، بش و  هدرتسگ  وت  دوج  هرفس  رهم  وت ز  ياطع  ِناوخ  ِروخهزیر  یملاع 

قلخ  ِيداشمش  دق  مخ ، دوب  هک  رشحم  زور  تَمَِعن  ِناوخ  هب  دنصُرق  ود  دیشروخ ، هام و 
قلخ  ِيداش  ببس  ددرگ  وت  فطل  رظن  قلخ  ِيداه  سک  وت  دادجا  وت و  زا  ریغ  تسین 

! تملق زا  دتفن  یقوش »  » هک دیما  مراد  قلخ  ِيدازآ  ِطخ  شتآز  وت ، یسیون  نوچ 
***

( یناهفصا داوج  ازریم  )

همانرجه

! ایب راکشآ  یک ؟ ات  ناهن  هچنغ  رطع  وچ  ایب ! راید  نیا  هب  نک ، رفس  مزع  هبعک  ز 
! ایب راگزور ، رازلگ  هناگی  لگ  راهب  گشر  وت  زا  دش  سجرن  نماد  میرح 

! ایب رادیاپ  لدع  یمقتنم ، فیس  وت  یلع  ياهولج ز  وت  دّمحم ، رون  وت  ییوت ،
! ایب رارقیب ! قاّشع  دهشم  هب  ایب  میداد  وشتسش  هناخ  نیا  لد ، نوخ  کشاز و 
! ایب رارق ، رگم  دریگ  وت  يأر  نیمز ز  تست  یمان  مان  ِكاوژپ  هگرذگ  نامز ،

! ایب رامشیب ، جنر  نآ  تمیوگ  هک  ایب  ام  همانرجه  تخوس  مغ  هلعش  نایم 
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223 ص :
! ایب راهب  اهلصف ، دوش  وت  اب  هک  ایب  راهب  زمر  هزبس ، حور  ییوت ، همشچ  لالز 

! ایب راب ، گرب و  هب  تلادع  کشخ  تخرد  رون  رّشبم  يا  وت  یناشن  هک  نآ  يارب 
! ایب رامد ، بش  يرآرب ز  هک  نک  باتش  تسرید ! مه  دوز  هچرگ  تندمآ ، يارب 

! ایب راوگوس ، يارحص  یّلست  يا  وت  تشگ  نیذآ  غاد ، هب  قیاقش  تشد  هک  ایب 
! ایب رارش ، نیا  دوخ  مودق  هب  ناشنورف  دزوسیم  قشع  ياهلگ  هعجاف ، قیرح 

! ایب راوهدیپس  وس ، کی  هب  باجح  نزب  رحس  رصق  ياههنادند  سپ  زا  باتب 
! ایب راظتنا ، ياهلگ  همه  دَُرمژپ  هک  مسرتیم  درسف و  تنارظتنم  هاگن 

( یناشاک هدیپس  )
***

ادخ تّجح  يا 

! ایب يربلد  ام  فک  زا  هک  يربلد  يا  ایب  يرسفا  ام  رس  رب  هک  يرورس  يا 
! ایب يرکسع  رسپادخ  تجح  يا  نوخ  قرغ  هتشگ  تمغ  نایعیش ز  ياهلد 

***

قارف درد 
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! تسود يا  ییاجک  میرارق  ربصیب و  هلمج  تسود ! يا  ییاجک  میراد  وت  نارجه  زوس 

! تسود يا  ییاجک  میرات  هریت و  بش  رد  میاهدمآ  گنت  هب  زورفیب  تاقیم  عمش 
! تسود يا  ییاجک  میراز  هتسخ و  لد  وتیب  هدش  بانوخ  همشچ  ام  هدید  مزمز 

! تسود يا  ییاجک  میراذع  لاخ  هلاو  تسافص  حلص و  هنیآ  وت  هرهچ  قفش 
! تسود يا  ییاجک  میراد  وت  لصو  ترسح  میاوت  يارآلد  يور  رظتنم  اهلاس 

! تسود يا  ییاجک  میرامشهظحل  یگلمج  وت  ییارهز  تیار  وت و  رادید  رهب 
! تسود يا  ییاجک  میراهب  ضیف  بلاط  نازخ  تسا  نازخ  هب  ور  ام  يداش  نشلگ 

! تسود يا  ییاجک  میرآرب : دایرف  گناب و  هدش  زوسناهج  وت  قارف  درد  شتآ 
«( اسراپ  » رگراک میحر  )

***

رون نایاوشیپ  يانث  موس : شخب 

اههّیدالیم لصف 1 :

نیقّتملا ماما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 
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رون نایاوشیپ  يانث  موس : شخب 
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227 ص :
اههّیدالیم لصف 1 :

نیقّتملا ماما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم 
نید  داد و  باتفآ  نیکمت ، ّزع و  نامسآ  نیملاعلاّبر  دیشروخ  تاهیاس  يا  مالسلا 

نیتملالبح  عطقم  دهاش » هولتی   » علطم بیغ  رارسا  رهظَم  غّلب ،»  » لیزنت رهظُم 
نینمؤملاریما  مظعا  تهج ، شش  ره  رواد  دلخ  تشه  ره  هجاوخ  رتفد ، راچ  ره  ینعم 

نیلسرملاریخ  سفن  مدآ ، لسن  ِنیرتهب  قلخ  داجیا  ثعاب  ترطف  ینعم  تروص 
نیمالاحور  شزان  كرمعل  نیعلاةرق  اّمنا  باتفآ  رذنلاب » نوفوی   » بحاص

نیمز  رب  ینامسآ  تعفر ، يور  زا  نیمز  رد  ناهج  رد  یناهج  نوچ  تمشح  يور  زا  ناهج  رد 
نیملاعلل  ۀمحر  ّالا  هن  نکمم  دوب  رو  لاحم  ملاع  همه  رد  دزیاهبش  نوچ  وت  لثم 

نیشننودرگ  یسیع  ترصق ، ماب  رادهدرپ  فاکشایرد  یسوم  ترما ، ناوید  بتاک 
نیچهشوخ  ناوضر  وت  عبط  تهزن  ضایر  زو  ضیفتسم  ایرد  وت  ضایف  تسد  ياطع  زا 

نیقتملاماما  ربمغیپ  سفن  نید  رصان  فشک  ول  رادزار  یندل ، ملع  ملاع 
نیبتاکلامارک  یفرح  وت  قح ز  ياضریب  رمع  نایاپ  ات  دهم  نامز  زا  هدینشان 

( یناشاک نسح  انالوم  )
***

ءایبنالامتاخ دالیم 

دمآ نیرق  يداش  اب  درب ، اهلد  ار ز  مغ  هک  دمآ  نیشنلد  شورس  یبیغ  ملاع  زا  رحس 
دمآ نیربنع  تشهب  زا  ازفاحور  میمش  هبعک  رب  کشم  قح ، تمحر  باحس  زا  دیرابب 

دمآ نیرب  سودرف  رترب ز  شوترپ  زا  ناهج  احطب  رد  زاب  یهلا  راونا  درک  یلجت 
دمآ نیما  لیربج  شرع  زا  کلم  لیخ  اب  وچ  سیلبا  دش  هدنار  اهنامسآ  زا  ننملاوذ  مکح  هب 

دمآ نیرخآ  نیلوا و  قلخ  رتالاب ز  هک  يدولوم  رهب  کئالم  زا  دش  رپ  هکم  ياضف 
دمآ نیسپاو  زور  وچمه  یبالقنا  یتفگ  وت  یتسه  روشک  رد  وا  رهب  دش  اپهب  يروش  نانچ 
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دمآ نینزان  نآ  ایربک  لالج  سوواط  هک  اپرب  نایبوّرک  همه  فص  رد  نایسوّدق  همه 
دمآ نیلسرم  متخ  دوعسم و  علاط  دش  نایع  تّزع  علطم  زا  عیبر  رهش  هدفه  حبص  هب 
دمآ نیرفآ  نارازه  وا  لامج  رب  دزیا  ملاع ز  رد  دیبات  يدمحا  لالج  دیشروخ  وچ 

دمآ نیکر  نکر  وا  هیاس ، شنیرفآ  مامت  كالول  وا  نأش  رد  ادخ  هدومرف  هک  يدولوم  وچ 
دمآ نیملاعلل  ۀمحر  قح  تمحر  يامه  هط  بقل  مساقلاوبا  هینک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  شمان  دوب 

دمآ نید  کلم  ياقب  میلقا  هاشنهاش  هک  يزورنآ  وحم ، نیطالس  يرسک و  ناویا  تسکش 
***

( مّدقم یقت  دّمحم  )

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دالیم 

ربمغیپ دالیم  زا  تشگ  ملاع  بلق  رونم  ربمغیپ  دالیم  زا  تشگ  مرخ  زبسرس و  ناهج 
ربمغیپ دالیم  زا  تشگ  مدآ  دالوا  لد  يداش  ترشع و  قرغ  هک  یقاب  یم  یقاس  هدب 
ربمغیپ دالیم  زا  تشگ  مهارف  ام  يارب  شیاسآ  بابسا  وا  زک  تمعن  نیا  زا  هَّللایلاعت 
ربمغیپ دالیم  زا  تشگ  ملسم  قح  روهظ  دمحا  مدقم  نمی  دزیا ز  تمحر  فطل و  ز 
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ربمغیپ دالیم  زا  تشگ  متاخ  متخ  تلاسر  لیفلاماع  لاس  عیبر و  هام  هدفه  ماش  هب 

ربمغیپ دالیم  زا  تشگ  مغ  زا  يراع  ام  لد  ناّنم  رداق  رما  هک ز  ناقاتشم  هب  هد  تراشب 
ربمغیپ دالیم  زا  تشگ  مخ  نادرخبان  رس  اریز  رطخ  گنابلگ  وت  ونشب  ردق  سومان  ز 

ربمغیپ دالیم  زا  تشگ  یلعا  ملع  زا  ناهج  كرات  تایجنم  نمی  دش ز  ناریو  لهج  يانب 
ربمغیپ دالیم  زا  تشگ  میرم  نب  یسیع  دصود  ناریح  یلُع  شرع  رد  هک  رهاظ  دش  زاجعا  دصود 

ربمغیپ دالیم  زا  تشگ  می  نانچمه  هوامس  شسکعرب  بآ و  زا  یهت  هواس  هچایرد  دشب 
ربمغیپ دالیم  زا  تشگ  مسجم  قح  ناهج  شوماخ  هدکشتآ  دشب  یعمش ، نوچ  سراف  نیا  دشب 

ربمغیپ دالیم  زا  تشگ  مج  ورسخ  ناریح  هک  دش  يرسک  قاط  رادِج  قشنم  شمدقم  نمی  ز 
ربمغیپ دالیم  زا  تشگ  مکحم  لدع  يانب  نامیا  هیاس  رد  یلو  ناریو  دش  ملظ  يانب 

ربمغیپ دالیم  زا  تشگ  مدقم  ام  ماقم  دمحا  ءایبنالامتخ  وچ  دز  یتسه  کلم  رد  مدق 
ربمغیپ دالیم  زا  تشگ  مظنم  نید  ماظن  لد  يا  دش  هریچ  لطاب  هب  قحلا  ءاج  گناب  ياون 
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ربمغیپ دالیم  زا  تشگ  مظعا  دیشروخ  هم و  قرشم  برغم و  رد  لجخ  شیور  وترپ  نسح  ز 

ربمغیپ دالیم  زا  تشگ  مک  نانمشد  ّرش  هک  شناراتسود  رب  وگب  میوگیم  هدیلوژ »  » نم
( يروباشین هدیلوژ  )

***

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دالیم  دورس 

تسا  مرکا  یبن  دیعس  دیع  تسا  متاخ  هش  دالیم  هک  هدژم 
دیسر مدآ  ملاع و  یمرخ  دیسر  ملاع  يرورسم  هک  هدژم 
دیسر مرکا  یبن  ملاع  یجنم  دیسر  متاخ  دیس  لک  يداه 

تسا  مرکا  یبن  دیعس  دیع  تسا  ملاع  هرطاخ  وا  زا  مرخ 
تسا  مرکا  یبن  دیعس  دیع  تسا  مرخ  وا  زا  داجیا  ملاع 

تسا  مرکا  یبن  دیعس  دیع  تسا  مظعا  یبن  روهظ  هک  ناز 
تسا  مرکا  یبن  دیعس  دیع  تسا  ملاع  یمّرخ  ءالو  لها 

ناکم  نوک و  همه  رونم  تشگ  ناوج  دمآ  کلف  ریپ  هک  هدژم 
ناربمغیپ  متاخ  رشب  رخف  ناج  سنا و  هش  يوجلد  خر  زا 

تسا  مرکا  یبن  دیعس  دیع  تسا  مدآینب  رخف  وا  زا  هک  نآ 
***

لازیال غورف 

( مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  دوعسم  دالیم  نراقت  رد  )
رهم هام و  ناوخانث  ار  تلامج  بش  زور و  هب  يو  رهم  هام و  نادرگحیبست  وت ، يور  رکذ  هب  يا 
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رهم هام و  نازوسم  ترسح  شتآ  رد  نیزا  شیب  دناهدروآ  لیمجای  رکذ  هب  ور  تلایخ  اب 

رهم هام و  ناماد  هب  درآ  امنور  ات  امنور ، ار  وت  دیوجیم  هدید  نارازهدص  اب  نامسآ 
رهم هام و  ناسآ  دنداد  فک  لد ز  یهاگن  اب  همهنیا  اب  یلو  يروتسم ، رون  باجح  رد 

رهم هام و  نادرگهنییآ  بش  زور و  ار  تخر  يا  تسهدش  نشور  نامسآ  تفه  وت  يور  غورف  زا 
رهم هام و  ناسنیا  دنناریح  تام و  وت  خر  رد  ار  باوخ  دنیبن  زگره  مه  باوخ  رد  ناشمشچ 

رهم هام و  نارادهدنزبش ، زا  نازیخرحس و  زا  درک : تابثا  نامسآ  دهاش  ود  اب  ار  اعّدم 
رهم هام و  نازورف  ناسنیا  دش  وت  زا  هولج  ود  اب  لازیال  غورف  يایّلجت  هاگرذگ  رد 

رهم هام و  ناّکد  دندنبرب  هدوشگن  ات  هک  ِْهب  ار  دیشروخ  هم و  رازاب  تسین  قنور  وت  اب 
رهم هام و  ناسحا ، ِناوخ  رب  ار  وت  نان  ِصرق  ود  يا  تست  نسح  غورف  رد  اهناشکهک  رون  ِقزر 

رهم هام و  نازیردنپسا  کلف ، نادرگهرمجم  تسه  هک  ات  تجاح ، تسین  ار  دب  مشچ  شابرود 
رهم هام و  ناوارف  نودرگ  رد  دنیوا  هّرذ  وا  رون  فیط  هدرتسگ  ناشکهک  رد  ناشکهک 
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رهم هام و  ناویک  هب  ار  دوخ  رس  دیاس  فرشنیز  باتفآ  یهاگ  دنناوخ و ، هم  هاگ  ار  شخُر  نوچ 

رهم هام و  ناریح ، نادرگرس و  هنییآ  نیردنا  تسه  هک  اداب ، یفطصم  لامج  ِتام  نم  مشچ 
رهم هام و  ناشخر  هنوگنیا  تاهولج  نمی  هب  يو  زور  وچمه  نشور  وت  زا  یّلجت  ناتسبش  يا 

رهم هام و  نایامن  مه  اب  دنک  بشما  ادخ  ات  نیرق  قداص  ترضح  اب  ار  وت  دالیم  هدرک 
رهم هام و  نارازه  ناشخر  وت  دوج  ِخرچ  هب  يا  تسوزرآ ! مناگیاش  جنگ  هدروآ ، ناگیاش 

رهم هام و  نابرد : ود  زورفالعشم و ، رتخا  تفه  سوبکاخ  ناکرا  راچ  تلالج  هاگرد  هب  يا 
رهم هام و  نامارخ  ترهم  هیاس  رد  ات  تسه  ریگم  تمحر  هیاس  دوخ  هناورپ »  » رس زا 

***
«( هناورپ  » يدهاجم یلع  دّمحم  )

ع)  ) قداص رفعج  ماما  و  ص )  ) لوسر ترضح  دالیم 

مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دالیم 
دش اروح  دننام  رجش  ناصقر  نیرب  سودرف  هب  دش  ارآملاع  سمش  ود  رهاظ  ناهج  رد  يزور  هب 

دش اراکشآ  رون  یلع  رون  ینعم  هگرحس  دش  يربک  دجو  زور  زور ، نیا  اذّبَح  ِهز  اههِز 
ار ملاع  مالعا  منک  يدولوم  ود  دشاب  شوخ  وچ 
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نوهرم  یکی  ره  ّبح  هب  دشاب  ماهتفشآ  لد  نونجم  هلاو و  رورس  ود  ناز  کی  ره  قشع  زا  مدش 

نونکا  مهدیم  تراشب  يداشلد  ود  يزوریف  ود  نوزخم  هَّللارس  یکی  نونکم  هَّللازنک  یکی 
ار ملاع  رخف  دمحم  دیع  قداص و  روهظ 

دیدرگ نوگژاو  مدنآ  رهد  ناورسخ  ریرس  دیدرگ  نوچ  هک  یناد  یبن  دالیم  فیرشت  یپ 
دیدرگ نوگنرس  اهتب  تفای  تدالو  نوچ  دمحم  دیدرگ  نورب  من  هوامس  بآیب  کشخ و  ِدور  ز 

ار ملاع  ود  ینارون  درک  ناشخرد  دولوم  ود 
نشلگ  هنحص  نوچ  شخر  ار  یتیگ  درک  افصم  نزرب  هچوک و  مامت  شرون  زا  تشگ  رونم 

نشور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  لآ  قداص  مودق  زا  دش  ناهج  نشوج  زا  دشاب  رتوکن  ناج  ظفح  هب  شیالوت 
ار مچرپ  هعیش  يا  نزب  اهینامداش  ماب  هب 

رواد تّجح  ام ، روای  تیالو ، جرد  ّرُد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  لجن  ام  رورس  تماما  جرب  هم 
رسکی نیملسم  هانپ  هعیش ، بهذم  سیئر  رهوگ  نیا  دننام  درورپ  تمحر ، يایرد  یلب 

ار مهرد  نشج  نیا  کلف  رب  دیوگ  کیربت  کلم 
( يدهاز یضاق  )

***

زار ِیتولخ 

زار www.Ghaemiyeh.comِیتولخ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 256 

http://www.ghaemiyeh.com


235 ص :
( مالسلا هیلع  قداص  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ّیبن  ترضح  دالیم  نراقت  رد  )

دَّلخم داب  رورس  شیع و  تلود  دحیب  ِيداش  ِهاگ  تسا و  رورُس  ِهاگ 
؟ دّیقم دنب ، هب  لد  ِلها  ِلد  ياپ  دنچ  ات  یک و  ات  هکالص  کَنآدسریم 

دَّعجم مینک  نخس  سورع  فلز  نومضم  هردان  عبط  ِتشگنارس  هب  ات 
دمرس ِدهاش  دوشگرب  خر  هدرپ ز  زار  ِیتولخ  ربخ ز  دمآ  هک  هدژم 

دمحا تعلط  رگهولج ز  دَحا  ِرون  قارشا  یّلجت و  رد  تاذ ، هنیآ 
دّمحم یفطصم و  دومحمو و  دمحا  دنوادخ  لوسر  لسر ، لیخ  متاخ 
دَّسَُجم تسهدش  نونک  اشامت  رهب  دجنگن  نوک  ود  رد  هک  یفیطل  حور 

دّرجم ِحور  لد ز  ِلها  ِرظن  رد  دمآ  رتفیطل  شایکاخ  ِنت  هک  نآ 
ْدَخ نیما ، لیئربج  میظعت ، رس  زا  شلالج  هاگراب  شیپ  دهن  هک  نآ 
دّمحم نب  رفعج  دالیم  ِرف  زا  زورما  تکوش  هوکش و  نادنچ  ود  هتشگ 

دَّیشم تسوزا  ناکم  ساسا  هک  ناو  مّلسم  تسوزا  ناهج  ماوق  هک  نآ 
دَقرَف هِرهُز و  ورهموهام  نابشو ، زور  شرینم  ِرهم  رینتسم  دوب  هک  نآ 

ْدَدوَس تلالج و  وزا  ار  ادخ  نید  يراج  يراس و  تسوزا  دمحا  هریس 
دترم حلاط و  تسیغاط و  وا ، رکنم  نمؤم  حلاص و  تسیجان و  وا  وریپ 

دَّوسُم ضایب  بش  شوسیگ ، ود  دزن  زیچان  هّرذ  خرچ ، رهم  شخر  شیپ 
در ِطخ  هماکچ  رب  تسود  دشکن  ات  نایاپ  هطقن  هب  نخس  کنیا  مربیم 

دزیا هگرد  دوب ز  ام  تلأسم  شیاین  هاگ  هب  رشعیناث ! تّجح 
دصقم هب  میرب  هر  تسا  لاحم  وتیب  دایوپَم ! شیوخ  هار  هعیش  ادج ، وتزک 

دّیؤم داب  هار ! رضخ  يا  وت  رمع  شیپ  زا  رتشیب  داب  مالسا  تکوش 
***

( دّیؤم اضر  دّیس  )

هبعک دولوم 
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نادنخ  بل  لعل  نایرگ و  هدید  ناشفاکشا  رادراب و  يردام 

نامیا  زا  یهوک  دوب  وا  راب  يرابنارگ  زا  هتسخ  وا  نت 
ناغفا  هلان و  رپ ز  وا  يان  راتفر  زا  دوب  هدنام  وا  ياپ 

ناحبس  قلاخ  يوس  وا  تسد  هداد  ادخ  هناخ  رب  هیکت 
نابز  لفق  دوشگیم  شاهلان  دادیم  افص  وا  یعس  ار  هبعک 
نامز  نیمز و  شدرگ  وت  يا ز  اناد  رداق و  دنوادخ  ياک 

نادیواج  وت  یناف و  همه  يا  اقب  زار  تفای  وت  زا  انف  يا 
نادرگرس  ریقح و  يدنمدرد  هدنهانپ  وت  هب  بشما  هتشگ 

نامرد  ییوت  نم و  مدنمدرد  افش  تسوت  رکذ  یبیبط و  وت 
ناسآ  ارم  ندییاز  درد  شیوخ  تمحر  هب  ینک  ات  مدمآ 

نابیتشپ  وت  زج  تسین  ارم  هک  هد  یهانپ  ارم  مهانپیب 
ناج  ملاع  ادن ز  نیا  شدمآک  شوماخ  نخس  زا  دش  تفگب و  نیا 

ناملِغ  دصود  تهگرد  مداخ  میرم  زا  رترب  وت  ماقم  ياک 
نامرف  رب  شوگ  هنیس  رب  تسد  رجاه  تتمدخ  هب  هداتسیا 
نایم  هب  تتمدخ  رهب  زا  هتسب  مکحم  رمک  هیسآ  هراس و 
نامهم  ییوت  نابزیم  منم  هک  مدرک  قرغ  وت  رهب  ار  هناخ 

ناشفاتسد  دجو  هب  دمآ  یتسه  یلع  رون  تشگ  وچ  یّلجتم 
ناما  نصح  رادساپ  دوب  نیا  تفگ  دمحا  هب  نیما  لیئربج 
ناسنا  نیرتهب  تسه  وت  دعب  تقلخ  یناب  وت  نوچ  دوب  نیا 
نایب  ملع  زار  زمر و  دوب  نوچ  هگآ  دوب  فحص  روبز و  زا 
نازیم  ار  طسق  لصا  دوب  وک  ندناوخ  یبلاط  تاروت  رگ ز 
نآرق  قطان  تسه  وا  هک  نآز  ریسفت  دنک  ار  لیجنا  ترهب 
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« ناسنْالا یَلَع  یتا  له   » هروس لزان  وا  نأش  هب  قح  دنکیم 
ناماس  وت  عرش  هب  وا  دهدیم  لماک  وا  زا  دوشیم  وت  نید 

نافوط  زا  دش  وا  یجان  ار  حون  تارب  ّطخ  تفرگ  وا  زا  مدآ 
نازوس  شتآ  تشگ  لگ  غاب  وا  رطاخ  هب  ادخ  لیلخ  رب 

نابعَث  اصع  وا  تسد  رد  تشگ  تسج  لّسوت  وا  هب  یسوم  هک  ات 
نایاپ  دوب  ارم  راظتنا  تندمآ  هک  مرح  رد  مدق  هن 

نآ  ینیب  تسا  یندیدان  هچنآ  ینک  زاب  هدید  هک  ات  مرح  رد 
نانج  لها  دوب  هچرگ  شمدنار  نم  مدادن  شهر  دمآ  میرم 
ناکم  يانب  دش  وت  يارب  نوچ  ایب  تسوت  نآ  زا  تداعس  نیا 

ناریح  دش  هنامز  بجعت  زک  تفاکش  هناخ  رادج  دینش و  نیا 
ناهنپ  مرح  رد  دنام  نآ  زار  مِرُحم  دش  تشگ و  هناخ  لخاد 

ناحبس  ترضح  زار  مرحم  دوب  نوچ  بش  هس  قح  نامهم  دوب 
ناهد  دوشگ  ياهتسپ  نانچمه  رادج  هک  بجر  دش  هزور  هدزیس 

نابرق  شملاع  ناج  دوش  هک  تشگرب  رسپ  اب  تفر و  يردام 
ناّنم  قلاخ  رما  زا  دمآ  لگ  هبعک  نورب ز  لد  هلبق 

نامحّرلا  شادخ  هدناوخ  هک  نآ  دیدرگ  رگهولج  هولج  دصود  اب 
***

( يروباشین هدیلوژ  )

مالسلا هیلع  یلع  ترضح 

بشما  هدرک  ناهنپ  مرش  زا  ربا  ریز  ار  دوخ  هام  بشما  هدرک  نابات  دیشروخ  نورب  ار  رس  قفا  زا 
بشما  هدرک  ناتسلگ  قح  هرابود  ار  ارحص  هوک و  نیگنر  ياهلگ  زا  هدرک  رطعم  ار  نزرب  يوک و 
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بشما  هدرک  نادرم  هاش  تافص  فیصوت  رهب  نابیلدنع  لاثم  ایوگ  ارم  شوماخ  قطن 

بشما  هدرک  ناحبس  ّیح  ام  لماش  ار  دوخ  فطل  يداش  طرف  زا  تفگ  داد و  تراشب  نم  رب  یفتاه 
بشما  هدرک  ناراب  رون  دوخ  وترپ  اب  ار  هّکم  هگنآ  رایغا و  زا  هدومنب  قرق  ار  دوخ  هناخ 

بشما  هدرک  ناوضر  غاب  ناسهب  ار  یتسه  کلم  تیالو  کلم  هش  زا  لیلجت  لابقتسا و  رهب 
بشما  هدرک  نامهم  زاب  ار  دسا  تنب  همطاف  ناسحا  رهب  زا  تسارآ  دوخ  ناسحا  هرفس 

بشما  هدرک  نادرم  هاش  مام  رهب  ناج  لد و  زا  تمدخ  هدامآ  ادخ  ار  ناملغ  روح و  هتسد  هتسد 
بشما  هدرک  ناسآ  هچ  هو  نایامن  قح  ار  دوخ  تاذ  ملاع  تارذ  یلع  رثوک  یقاس  لاصو  زا 

بشما  هدرک  ناونع  شرهب  ار  دوخ  يای  مال و  نیع و  قلطم  تاذ  ار  یلع  قح  دنک  تباث  ات  تساوخ 
بشما  هدرک  ناویک  هب  ات  نابات  هام  نوچ  کمس  زا  ییایربک  لامج  زا  نشور  هک  یهاش  نآ  دمآ 

بشما  هدرک  نایامن  قح  ار  شتقلخ  راکهاش  اتفگ  لیئربج  غراف و  دش  دسا  تنب  همطاف 
بشما  هدرک  ناریح  تام و  تفگش و  رد  ار  یملاع  ار  دوخ  بوبحم  تروص  هدرک  قلخ  ابیز  هک  سب 
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بشما  هدرک  ناوخلزغ  وا  حدم  هب  ار  دوخ  ببسنیز  نادرم  هاش  يالو  زج  دوبن  هدیلوژ »  » لد رد 

( يروباشین هدیلوژ  )
***

تقلخ راکهاش  یلع 

یلع  ابحرم  ادخ  هتفگ  وت  تقلخ  زا  یلع  ادخ  عنص  هماخ  تقلخ  راکهاش  يا 
یلع  ایربک  مرح  مرتحم  وت  زا  يا  لاوزیب  قالخ  هناخ  دازهناخ  يا 

یلع  امنهر  ادخ  قلخ  هب  یبن  زا  دعب  ناهج  نیا  رد  ددرگ  هک  تسین  وت  زا  رتقیال 
یلع  یتاله  ار  وت  فصو  هدرک  هک  ییاج  تافص  رهظم  يا  وت  تافص  زا  هچ  میوگ 

یلع  اضر  مدآ  هبوت  هب  ادخ  دش  ات  هطساو  درک  ار  وت  هبوت  تقو  هب  مدآ 
یلع  ادخ  فطل  یتشک  يادخان  يا  تاجن  لحاس  یبن  حون  هب  دش  وت  فطل 

یلع  ایح  مرش و  وت  مان  دنک ز  شتآ  تفگ  لیلخ و  شتآ  رد  تسشن  لُگ  تخت  رب 
یلع  ار  وت  تبحم  يان  ادص ز  دز  ات  اهدژا  تشگ  اصع  دنکف و  اصع  یسوم 

یلع اوسام  همه  ياوس  ییوت  اریز  وت  ریظن  دیازن  تسا و  هدازن  ردام 

تقلخ راکهاش  یلع 

یلع  ابحرم  ادخ  هتفگ  وت  تقلخ  زا  یلع  ادخ  عنص  هماخ  تقلخ  راکهاش  يا 
یلع  ایربک  مرح  مرتحم  وت  زا  يا  لاوزیب  قالخ  هناخ  دازهناخ  يا 

یلع  امنهر  ادخ  قلخ  هب  یبن  زا  دعب  ناهج  نیا  رد  ددرگ  هک  تسین  وت  زا  رتقیال 
یلع  یتاله  ار  وت  فصو  هدرک  هک  ییاج  تافص  رهظم  يا  وت  تافص  زا  هچ  میوگ 

یلع  اضر  مدآ  هبوت  هب  ادخ  دش  ات  هطساو  درک  ار  وت  هبوت  تقو  هب  مدآ 
یلع  ادخ  فطل  یتشک  يادخان  يا  تاجن  لحاس  یبن  حون  هب  دش  وت  فطل 

یلع  ایح  مرش و  وت  مان  دنک ز  شتآ  تفگ  لیلخ و  شتآ  رد  تسشن  لُگ  تخت  رب 
یلع  ار  وت  تبحم  يان  ادص ز  دز  ات  اهدژا  تشگ  اصع  دنکف و  اصع  یسوم 

یلع  اوسام  همه  ياوس  ییوت  اریز  وت  ریظن  دیازن  تسا و  هدازن  ردام 
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یلع  یبتجم  نسح  رب  ردپ  یتسه  ییوت  ادخ  لوسر  لْدِع  لوتب و  وفک 

یلع  اپز  متفین  ات  ریگب  متسد  قح  ریگتسد  يا  وت  تسد  تسادخ  تسد 
( يروباشین هدیلوژ  )

***

طاشن طاسب 

رازه ياون  هک  ای  تسا  لبلب  همزمز  راهب  ياوه  هک  ای  تسا  لبنس  لگ و  يوب 
رای يوک  زا  دزویم  ابص  میسن  هک  ای  سنا  مزب  زا  دسریم  سدقلاحور  هحِفن 

رابکشم نینچ  هچ  زو  نیربنع ، نینچ  هچ  زا  نیرب  تشهب  وچمه  نیمز  يور  هحفص 
رایشوه يدب  هک  ره  تسم  درک  ششوخ  يوب  تسشن  شیور  هب  هلاژ  تسرب ، وردوخ  هلال 

راثن مدرم  رس  رب  دنک  مجنا  رهوگ  رس  هب  عّملم  رتچ  رمک  عّصرم  خرچ 
راوتسا رورس  روس و  کلف ، طیحم  هب  مه  طاشن  طاسب  نهپ  نیمز ، طیسب  هب  مه 

راهّنلاسمش مد  زا  دمریم  دبا  ماش  لزیمل  قفا  زا  دمدیم  لزا  حبص 
راودیشروخ هدزرس  نون  فاک و  قفا  زا  نوطبلایفام  رهظم  نوصم  بیغ  رهظم 
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241 ص :
راذع زا  تفرگ  هدرپ  دوهش  مزب  دهاش  دوج  ناتسبش  عمش  دوجو  کلم  کلام 
رادم ار  ناکم  نوک و  نامز  نیمز و  بطق  نایع  دش  نایع  نیع  ناکمال  قفا  زا 

رابتالاو ورسخ  لوسر  سیفن  سفن  لوصا  لیصا  لصا  لوقع  سوفن و  حور 
رات ياهبش  سپ  زا  بیغ  حابصا  قلاف  بیع  صقن و  ره  كاپ ز  بیر  ّکش و  ره  عفاد 

راخفلاسأر ّهرُد  ُنمَّزلاهجو  هّرغ  نکشتب  نکفتب و  نلع  ّرس و  مظان 
رادتقا کلف  رد  لامجنازورف  هام  لادتعا  نمچ  رد  لاثمیبوط  هخاش 

راجتسم مزتلم و  وا  هاگرد  هیاپ  لامک  لها  هلبق  وا  هاگرخ  هّبق 
راگدنوادخ کیپ  تسوا  ناتسب  لبلب  هلا  یحو  لماح  تسوا  ناتسبد  لفط 

راذگنامرف هدنب  تسیک  حاورا  ضباق  وا  ناوخ  روخهزیر  تسیک  قازرا  مساق 
رامشیب وا  رد  زا  رب  ضیف  سدق  حور  رختفم  وا  مد  زا  رسود  ِغیت  بحاص 

رارق انیس  هنیس  زا  هولج  کی  هب  درب  قح  ياّلجت  روط  ّقح  يالجم  رهظم و 
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242 ص :
راکشآ دوجو  رون  مدع  ضیضح  دش ز  مرح  جوا  تفات ز  مدخمجنا  ّرین 

رانک دمآ  مرح  رد  مرک  طیحم  کلف  نورب  دمآ  فدص  زا  مِدق  رحب  رهوگ 
« ران ز   » ین نایع  تشگ  رون » ز  « » هّللا انا   » ّرس دش  روط  هگهولج  دش  رون  زا  رپ  هبعک 

رارقلاراد نشلگ  وا  يور  نمچ  زو  نتخ  اتخ و  کشر  وا  يوب  زا  دش  هّکم 
( یناهفصا يورغ  )

***

دنوادخ زاجعا 

دوب فرط  ره  زا  دنلب  قحلا » ءاج   » گنابلگ دوب  فعش  قرغ  نامسآ  نیمز و  بش  نآ 
دوب فرّشلاتیب  مزاع  کئالم  لیخ  دوب  فسا  زا  ندرگ  هب  یقوط  ار  سیلبا 

دوب فده  کی  ار  ادخ  نآ  يانب  زا  نوچ  دوب  ْفََختال »  » رادهنییآ فرشلاتیب 
دوب یلع  الوم  ییانثتسا  دالیم  دوب  یلج  تایآ  ریسفت  فده  اریز 

دشیم زاتمم  فرش  ردق و  هبتر و  رد  دشیم  زاس  تمرح  گرب  ار  مرح  بش  نآ 
دشیم زار  دهم  هورم  افص و  یعس و  دشیم  زان  زاتهکی  زاوننامهم 
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243 ص :
دشیم زاب  یتسه  راک  زا  هرگ  اهدص  دشیم  زاغآ  افص  ار  شماقم  نکر و 

دوب یلع  الوم  ییانثتسا  دالیم  دوب  یلج  تایآ  ریسفت  فده  اریز 
دوب دلو  ابیز  نآ  رهب  زا  بات  چیپ و  رد  دوب  دسا  تنب  هلماح  ار  دسا  بش  نآ 

دوب دسَم » نِم  ٌلبَح   » وچمه ار  ادی » ّتبَت   » دوب ددع  زا  نوریب  درد  طرف  شهآ ز 
دوب دحا  اب  وا  لد  زار  لد  زوس  زا  دوب  دد  وید و  ره  نمرخ  ناشفشتآ 

دوب یلع  الوم  ییانثتسا  دالیم  دوب  یلج  تایآ  ریسفت  فده  اریز 
مراب  کشا  يربا  وچمه  يرادراب  زا  مراد  راب  بر  ای  تفگ  دوشگ و  ار  بل 
مرادن  يراداوه  رای و  نم  وت  زا  ریغ  مرارق  مه  فک  زا  تفر و  مناوت  نت  زا 

مراسگمغ  نم  ار  وت  مغ  زا  نکم  اورپ  مراعش  وکین  هدنب  ياک  ادن  دمآ 
دوب یلع  الوم  ییانثتسا  دالیم  دوب  یلج  تایآ  ریسفت  فده  اریز 

تسا  نامیاز  يارب  زا  اج  نیرتیلاع  تسا  ناما  نصِح  ار  وت  اجنیا  ادن  دمآ 
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244 ص :
تسا  نامهیم  وت  رب  رخف  ار  نابزیم  نیا  تسا  نابزیم  تیادخ  تاذ  ار  وت  اهنت 

تسا  نابز  درو  نخس  نیا  یناگدژم  نیز  تسا  نایب  رب  تجاح  هچ  نیا  تسا  نایع  وت  رب 
دوب یلع  الوم  ییانثتسا  دالیم  دوب  یلج  تایآ  ریسفت  فده  اریز 

قح  هناخ  نامهیم  دش  دسا  تنب  قشنُم  تشگ  قح  هناخ  رادج  هگان 
قلطم  كاپ  تاذ  نامهم  بش  هس  يدوب  قحلم  هناخ  رادج  دش  هرابود  مهرب 

قنور  تفای  یتسه  کلم  قح  زجعم  زا  قریب  شرع  فاق  هب  دز  نآ  هزاوآ 
دوب یلع  الوم  ییانثتسا  دالیم  دوب  یلج  تایآ  ریسفت  فده  اریز 

دش رسپ  کی  اب  رگهولج  هکلب  هن  اهنت  دش  رگهولج  قح  هناخ  زا  زور  هس  زا  دعب 
دش رب  رحب و  مامت  نشور  وا  رون  زا  دش  رکش  دهش  رسپ  نآز  یتسه  ماک  رد 

دش رفظ  حتف و  هدامآ  ادخ  نید  دش  رمق  سمش و  شخُر  رون  زا  هدنمرش 
دوب یلع  الوم  ییانثتسا  دالیم  دوب  یلج  تایآ  ریسفت  فده  اریز 

يدرک  زاربا  اهزار  شتسم  مشچ  اب  يدرک  زاب  ربمیپ  يور  رب  هدید  ات 
يدرک  زاجعا  بتک  صن  ندناوخ  اب  يدرک  زاس  دمحا  رهب  ار  نخس  زاس 

يدرک  زان  قرغ  دیسوب و  وا  ياهبل  يدرک  زاغآ  ناذا  وا  شوگ  هب  دمحا 
دوب یلع  الوم  ییانثتسا  دالیم  دوب  یلج  تایآ  ریسفت  فده  اریز 

دش یلع  ماک  قح  ّبح  دهش  نیریش ز  دش  یلع  مان  قح  تاذ  مان  قتشُم ز 
دش یلع  ماج  شکيدرُد  نیمألاحور  دش  یلع  ماعنا  ّظح  یتسه  ماک  رد 

دش یلع  مات  تمحر  زا  مامت  تمعن  دش  یلع  مارکا  لماک ز  یبن  نید 
دوب یلع  الوم  ییانثتسا  دالیم  دوب  یلج  تایآ  ریسفت  فده  اریز 

دوب یلع  ای  مَی  هطرو  زا  حون  یجان  دوب  یلع  ای  مدآ  رکذ  هبوت  تقو  رد 
دوب یلع  ای  میرم  روپ  میلک و  رکذ  دوب  یلع  ای  مه  نکشتب  لیلخ  درِو 

دوب یلع  ای  متاخ  قلخ  زا  قح  دوصقم  دوب  یلع  ای  ملاع  هب  مه  تقلخ  ّطخرس 
دوب یلع  الوم  ییانثتسا  دالیم  دوب  یلج  تایآ  ریسفت  فده  اریز 

***
( يروباشین هدیلوژ  )
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245 ص :

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تدالو 
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246 ص :
تسا  رّونم  شرون  هولج  ناکم ز  نوک و  تسا  رثوک  یقاس  تدالو  بش  بشما 

تسا  ربکا  دنوادخ  دازهناخ  هک  یلفط  دنزیم  داجیا  ملاع  هب  مدق  بشما 
تسا  ربارب  ملاع  یمامت  اب  هک  یلفط  دازن  يردام  وا  زا  رتهب  هک  یکدوک  نیا 

تسا  رب  رد  شیناهج  ناج  هک  دسا  تنب  دوب  نامهیم  ادخ  صاخ  مزب  هب  بشما 
تسا  رتارف  یتسد  همه  زا  هک  ادخ  تسد  مدق  دنزیم  ناهج  هب  ادخ  هناخ  رد 

تسا  روای  تسا و  نیعم  ریصن و  یفطصم  رب  ناهج  رد  هک  العا  یلاع  یلع  دمآ 
تسا  ربمیپ  ناج  لد و  ایبنا  هلمج  زا  رتشیب  دونشخ و  همه  ایبنا  دنتسه 

تسا  رفاک  موق  اب  هزرابم  رد  هتسویپ  قح  نید  يایحا  یپ  زا  هک  نآ  تسا  نیا 
تسا  رکیپ  هب  مناور  حور و  هک  نامز  نآ  ات  نورب  مدق  مراذگن  یضترم  ّطخ  زا 

تسا  رگمتس  ناج  نمشد  یبن و  ناج  نکشتب  هَّللادسا  یلع ، ادخ ، مشچ 
تسا  رطضم  لافطا  هنابش  روآنان  زور  ریظنیب  ردتقم و  ياورنامرف 
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247 ص :
تسا  رشحم  هب  تمایق  باتفآ  نمیا ز  تفرگ  یلع  رهم  نماد  هک  یسک  ورسخ » »

***
( داژن ورسخ  دّمحم  )

تمصع يایرد 

نشور  وت  مشچ  ارولاریخ  ترضح  ای  نشلگ  هلمج  ارهز  دولوم  زا  دش  ملاع 
تمصع  يایرد  زا  هدروآ  دیدپ  ّيرُد  ّتنم  هداهنب  ناهج  قلخ  رس  رب  قح 

نشور  هدیدرگ  هم  رهم و  وا  تعلط  زک  تبتر  هاج و  دشابن  ار  سک  وا  دننام 
دش نیبم  تایآ  قادصم  تلزنم  رد  دش  نیرخآ  نیلّوا و  فرشا ز  رتخد  نیا 

نملاوذ  قاّلخ  هبوبحم  وا  تشگ  نوچ  دش  نیمز  تاوامس و  قلخ  ثعاب  وا 
نوچیب  هداد  شزایتما  هَّللايوسام  رب  نودرگ  مشچ  هدیدن  وناب  نیا  دننام 

نکلا  قطن  اب  وا  حدم  دیاشن  ار  ام  نوریب  فصو  ّدح و  دشاب ز  وا  فاصوا 
ربمیپ تخد  همطاف  اهاط  دیشروخ  رهطا  دولوم  نیا  هاج  قح  هب  بر  ای 

نکشم  هماگنه  نآ  رد  مه  ار  اجر »  » بلق رشحم  زور  رد  نایعیش  مرج  رذگب ز 
***

( یناسارخ ءاجر  )

اسک لآ  روحم 
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248 ص :
ارهز اجنیا ، دراد  هولج  تصرف  یک  ارهز  ایرد  ياهرطق و  وچ  تسایند 

ارهز انعم ، دش و  ابفلا  وچ  ملاع ، دومرف  اشنا  تقلخ  باتک  وچ  قلاخ 
ارهز یبوط ، تخرد  ارس  ود  ریخ  تسا  ّیبن  ِردقلاۀلیل  ادخ و  ّرس  وا 

ارهز اهیبأ ، ّمُأ  یبن : دومرف  وا  تسا  نیطبس  ردام  نیمه  هن  اهنت 
ارهز ّالا ، هراوس ، دوبن  نز  کی  رشحم  فوفص  رد  هک  رگنب  تمرح 

ارهز اهنت ، هعیش ، يارب  تسا  یفاک  ازج  زور  دسر ، وچ  تعافش  ماگنه 
***

( ناسح )

ریظنیب ردام 

نیرفآ  رسمه  نیا  رب  تسا ، یلع  رسمه  وا  نیرفآ  رتخد  نیا  رب  تسا ، یبن  رتخد  وا 
نیرفآ  ردام  نینچ  هب  دَُوب ، ْبا » ّما   » مه نیبنیز  تسه و  نسح  نیسح و  ردام  وا 

نیرفآ  ربهر  نینچ  هداز  هک  يردام  رب  تسوا  لسن  ز  ایند ، مدرم  دیما  يدهم ،
***

مالسلا اهیلع  ارهزلاۀمطاف  ای 

يدهم  رورسرپ  دیع  وت  دالیم  يدهم  رون  تسوت ، لامج  رون  زا 
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249 ص :
يدهم  روضح  تتدالو ، کیربت  مییوگیم  لد  ناج و  ز  فعش ، روش و  اب 

يدهم روهظ  لیجعت  هرابرد  بشما  نک  اعد  فطل ، زا  همطاف ، ای 

راونا قرشم 

دمآ راقنم  هب  قوش  زا  رکش  ار  نایطوط  دمآ  رازلگ  هب  خرس  لگ  هک  نارای  هدژم 
دمآ رابرگد  قوشعم  يوس  مّرخ  داش و  رجه  تدم  زا  سپ  هدیدمغ  لبلب  نزهمغن 
دمآ رادیدپ  تسام  لد  روظنم  هک  نآ  دنتفگ  ّتنج  هب  هلمج  نانکصقر  نایروح 

دمآ راد  نیا  رد  نینوک  ییاغ  ّتلع  قلخ  رب  تمحر  رد  نوچ  قح  دیدرگ ز  زاب 
دمآ رارسا  نزخم  شلد  هک  نآ  همطاف ، عولط  دیشروخ  وچ  راونا  قرشم  زا  درک 

دمآ رایسب  تیآ  شتلزنم  رد  هک  نآ  دیوگ  شیانث  حدم و  ینم  وچ  دناوت  یک 
دمآ رابرکش  هنوگنیا  شاهتفگ  ببسنیز  نابز  درو  اجر »  » درک ار  همطافای  ِرکذ 

( یناسارخ ءاجر  )
***

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تحیدم  رد 
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250 ص :
ربمیپ مشچ  رون  باتناهج و  رهم  رشحم  هعیفش  يا  تمصع ، کلف  يا 

رواد هبیبح  ربمغیپ و  رتخد  راهطا  همئا  ردام  یلع ، ْوفُک 
رجاه میرم و  وت  تمدخ  زا  رختفم  هجیدخ  راختفا  اّوح و  رَْخفَم 

رثوک یقاس  ار و  نیطبس  دمحا و  ار : رهگ  راچ  ْقح  دنسانش  وت  اب 
ربکا قلاخ  هدناوخ  تارهز  هرهز  قتشم  هدش  ایربک  رون  زا  وت  رون 

: رشحم هب  لالج  تکوش و  فرش و  اب  ییآ  رد  هک  یمد  یلع ، ّیبن و  وچمه 
رتهم رتهک و  هایس و  دیفس و  هلمج  دنزود  وت  فطل  هب  همه  تعافش  مشچ 

رّرقم ِبسح  هب  يدش  اّلصم  هب  نوچ  زور  ره  هب  هعفد  هس  يدش  ناشخر  وت  رون 
رمحا هرهُز  وچمه  هدنشخر  دیشروخ  وچ  رهظ  دوب و  باتهم  وچ  حبص ،

ردیح دمحا و  دوب و  وت  فیرش  تاذ  ملاع  شنیرفآ  ز  قاّلخ ، دصقم 
رسمه ربارب و  ار  وت  یمیرک ، ِْوفُک  يدوبن  چیه  دوبن ، رگ  یلع  تاذ 
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251 ص :
ربارب تسیتفال  هاش  ار  همطاف  دنتفگ  وت ، رون  نیرق  دش  یلع  رون 

رهظم وت  ّینزخَم و  وت  ار  دیحوت  هملک  أشنم  عبنم و  تسیلع  ار  یلَج  رهم 
ربهر يداه و  باوص ، قیرط  هب  دش  ار  نایربیخ  دنکب و  ربیخ  رد  وا 
رسارس هورگ ، کی  تفای  يدُه  رون  درک  نامه  زین  وت  تمصع  هعنقم 

رثوک هروس  وت ، هرابرد  هدمآ  لزان  هدش  وا  نأش  هب  ناسنا  هروس 
ردفص ردیح  غیت  درک  یمه  هچنآ  نارود  هب  درک  وت  تّجح  وت و ، قطن 

ربمیپ تشاد  هک  یمد  ره  رفس  مزع  تفر  یمه  وت  هفارّشلا  راد  ِرد  زا 
رَْبنَعُم مودق  اب  هناخ ، نآ  تنیز  يدوزفب  رفس ، زا  نتشگرب  هب  زین 

رضحم هب  یحو ، نیما  تمیدن  تشگ  داتفارب  یحو  ناهج و  زا  لوسر  تفر 
رواد نم و  هجنر  تسه ، وا  هجنر  دومرفب  هک  يربمیپ ، بلق  هراپ 
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252 ص :
رتفد هب  سیون  دوخ  ناّبحم  وزج  شمان  نک و ، یهّجوت  ایض »  » يوس
رگید رد  زا  شتاجن ، دیما  تسین  تسهانگ  رحب  قیرغ  اپارس  هک  ناز 

( ییایض )
***

تخب يامه 

ام ماج  هب  لسع  ریش و  کلم  یم  ماج  هتخیر  ام  ماب  يور  هتسشن  افو  زا  تداعس  غرم 
ام ماد  ریسا  هدش  فرش  يداو  لازغ  ام  مار  هتشگ  هنوگچ  رگن  ار  تخب  يامه 

ام مالکنیرّکش  رکش ز  لد  دوش  بآ  ام  ماخ  رکف  ریمخ  دش  هتخپ  قشع  يوس  ز 
همطاف  يادف  دوش  یملاع  ناج  هک  دزس  همطاف  يانث  حدم و  همه  ام  مالک  دش  هک 
دنک اپهب  اون  روش و  یلع  رسمه  فصو  دنک ز  انشآ  بل  هب  بل  رگا  نم  عبط  یطوط 

دنک ادا  نخس  قح  ادا  هزمغ و  زان و  دنکاو ز  وچ  بل  هچنغ  نم  رِکب  رکف  سورع 
دنک ایبنالامتخ  هب  اطع  ادخ  يرتخد  هک  دنک  ایح  دنک  مرش  نامسآ  هام  هب  وگب 

همطاف  يادف  دوش  یملاع  ناج  هک  دزس  همطاف  ياپ  هب  هسوب  دنز  هم  رهم و  رازه 
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253 ص :
دش بات  چیپ و  هب  رمق  شرتخد  يور  رون  دش ز  بارخ  ناتب  خاک  یبن  تدالو  زا  رگ 

دش باب  حتف  هرابود  اوسام  قلخ  يور  هب  دش  بالقنارپ  ناهج  وا  لامج  هولج  ز 
دش بارت  وا  نمی  فعش ز  يداش و  قرغ  هک  دش  بارتوب  رسمه  رگهولج  هدرپ  تشپ  ز 

همطاف  يادف  دوش  یملاع  ناج  هک  دزس  همطاف  يادخ  هتسب  همطاف  یلع و  دقع 
وا لامج  هنیآز  دوب  نایع  قح  لامج  وا  لالج  همه  قوف  دوب  قح  لالج  زجهب 

وا لاصخ  هبذج  سپ ز  هتشگ  لقع  تیمُک  وا  لامک  زا  لمکم  لک  لقع  نید  لامک 
وا لاثم  درواین  يردام  هک  قح  قح  هب  وا  لاخ  تسوا  هتکن  یلع  ناهج  نیا  روحم 

همطاف  يادف  دوش  یملاع  ناج  هک  دزس  همطاف  ياج  هب  رگد  یسک  دنزیمن  هیکت 
نز  رابتعا  هکس  دوب  شتفع  رهوگ  نز  راختفا  هیام  دوب  شتمصع  رداچ 

نز  راسگمغ  سنوم و  نیسپاو  زور  هب  تسوا  نز  رادتقا  ثعاب  ناهج  رد  تسوا  باجح 
نز  رایتخا  نانع  دوب  شاهضف  تسد  هب  نز  راک  هرگ ز  دصود  دنکاو  هراشا  کی  هب 
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254 ص :
همطاف  يادف  دوش  یملاع  ناج  هک  دزس  همطاف  ياضر  بلج  دنکیم  هک  ینز  نآ  شوخ 

دنک یبتجم  حلص  مَلَع ز  ار  حلص  مچرپ  دنک  اوسام  هب  هیده  رسپ  هدزای  هک  تسوا 
دنک افو  زا  شدباع  انب  ار  دهز  يانب  دنک  البرک  هب  هدنز  وا  نیسح  ار  زامن 
دنک اپهب  وا  قداص  ار  لوصا  هسردم  دنک  انشآ  شرقاب  ام  بلق  ملع  رون  هب 

همطاف  يادف  دوش  یملاع  ناج  هک  دزس  همطاف  يالو  ام  هب  دهد  شرفعج  یسوم 
ار سوفن  دنک  هدنز  وا  داوج  وا  دوج  ار ز  سوط  ضرا  ریما  ام  هب  دهدیم  هک  تسوا 

ار سونبآ  ياصع  دهد  يرکسع  تسد  هب  ار  سومش  وا  يداه  دوخ  نسُح  دنک ز  لجخ 
ار سوسف  فک  مه  هب  رگد  مغ  طرف  نزم ز  ار  سوک  شرع  ماب  هب  کلم  هدنز  وا  مان  هب 

همطاف  يادف  دوش  یملاع  ناج  هک  دزس  همطاف  يارس  ام  هب  دهد  ناشن  شیدهم  هک 
نک  باکر  هقلح  هب  ار  شیوخ  ياپ  وت  سپس  نک  باقن  سپ  زا  خر  نایع  همطاف  يدهم 
نک  باتفآ  وت  لجخ  نتشیوخ  يور  نسُح  نک ز  بارخ  ُنب  خیب و  ناملاظ ز  خاک  يانب 
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255 ص :
نک  باطخ  نیا  ربق  ینک ز  نورب  شلتاق  وچ  نک  باتش  دوخ  ردام  هتسکش  يولهپ  هب 

همطاف  يادف  دوش  یملاع  ناج  هک  دزس  همطاف  ياسر  ّدق  دوب  نامک  ارچ  وگب 
وت ياقل  بلط  رد  مشکیم  جنر  همه  نیا  وت  يانث  نابز  درِو  ماهدرک  هک  منم  هدنب 

وت يادخ  تمحر  تتمدخ ز  هب  مسر  رگا  وت  يارب  ماهتسشن  رظتنم  هک  ایب  ایب 
وت يادگ  هدیلوژ »  » دوب یهاشداپ و  وت  وت  ياپ  كاخ  هدید  هب  مشکیم  همرس  ياج  هب 

همطاف  يادف  دوش  یملاع  ناج  هک  دزس  همطاف  يانث  حدم و  بش  زور و  تسوا  درو  هک 
( يروباشین هدیلوژ  )

***

تمصع دیشروخ 

هدمآ  نامهم  شرع  زا  ایبنالامتخ  رهب  ای  هدمآ  ناشفاوترپ  هم  یفطصم  مزب  هب  بشما 
هدمآ  نارمع  نب  یسوم  نیشننودرگ  یسیع  اب  هدمآ  ناملغ  روح و  اب  وگحیبست  سدقلاحور 

هدمآ  ناوضر  غاب  زا  شینابرد  یپ  ناوضر  هدمآ  نادزی  ّرف  زا  يدمحا  رون  هولج  رد 
فک  هب  ناج  شراثن  رهب  فرط  ره  زا  کلم  ّنج و  فرّشلاتیب  نآ  ِدرِگ  رب  فص  هتسب  ّتنج  ِناروح 
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256 ص :
نیمز  قلخ  یجنم  رب  نید  لها  يادتقم  رب  نیملاعلاّبر  کیپ  زا  ادص  دیآ  شوگ  هب  مد  ره 

نیع  روح  عمج  اّوح و  شرسمه  درِگ  هب  وسکی  نیبم  قاّلخ  دزن  زا  مالس  ماغیپ و  هدروآ 
نیرفآ  مارتحا و  اب  فرط  کی  رجاه  اراس و  نیبج  شیاپ  رب  دنیاس  هیسآ  اب  میرم و  اب 

کلف  هن  ماب و  تفه  ات  ملق  حول و  یسرک و  زا  کمس  ات  ار  امس  رسکی  شابداش  گناب  هدرک  رپ 
وا يامیس  وترپ  زا  قح  رون  دیآ  هولج  رد  وا  يابیز  تعلط  زا  دوش  نشور  ناهج  بشما 

وا ياتمهیب  دنزرف  تّمه  نمی  يرآ ز  وا  يالاو  ترتع  زا  دوش  مکحم  نید  ناینب 
وا ياپ  رب  رس  رخف  زا  کلف  دیاس  البرک  رد  وا  يازفاحور  مان  نوچ  دوشیم  نآرق  دیواج 

دنکیم ایحا  دیواج و  دبا  ات  ار  ادخ  نید  دنکیم  اّفصم  نوخ  اب  ار  مالسا  مچرپ  نوچ 
تسا  نمیرها  لد  ناج و  رتهریت  ملظم  ماش  زا  تسا  نشور  نابات  هام  نوچ  افص  لها  لد  بشما 

تسا  نسحا  رد  نسح  يرآ  نَسَح  ینشج  دوب  ار  ام  تسا  نز  درم و  ِلد  ناداش  یبن  ِلآ  يداش  زا 
تسا  نکلا  تنابز  غیت  رگا  شحدم  زا  ینادرم »  » تسا نملاوذ  يادخ  اتکی  لزا  زا  ارهز  حاّدم 
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257 ص :
یلع  ياتکی  ياتمه  وت و  نیا  کنیا  يدرک و  یلجنم  ارهز  رون  زا  ار  بابحا  لد  اّما 

دسریم رواد  راونا  ناهج  قلخ  فرشا  رب  دسریم  ربمیپ  دزن  قح  یحو  نیما  بشما 
دسریم رثوک  يانعم  يدزیا ، تاذ  تآرم  دسریم  رهطا  يارهز  يدمرس ، باتفآ  ياک 

دسریم رف  تکوش و  اب  دحا  تاذ  هبوبحم  دسریم  ّربش  ریّبش و  ردام  همئالاّما 
دوشیم روانت  وا  زا  یبن  دنمورب  لخن  دوشیم  رّونم  ملاع  وا  دالیم  هدژم  اب 

همطاف  مدآ  قرف  رب  قح  هب  دشاب  فرش  جات  همطاف  مّلسم  رون  ارم  دشاب  یفطصم  اب 
همطاف  ملاع  قلخ  زا  شرترب  یناوخب  دبیز  همطاف  مّرکم  باب  مرک  باوبا  دشاب ز 
همطاف  ملعا  العا و  اوسام  رب  دوب  يرآ  همطاف  مّدقم  مدآ  زا  هدوب  تقلخ  ودب  زا 

دوشیم دّمحم  ناج  همطاف  يور  نشور ز  دوشیم  دمرس  قاّلخ  رهظم  نآ  نایع  بشما 
( ینادرم یلعدّمحم  )

***

دش رّونم  یملاع 

دش ربمیپ  رتخد  ردیح  رسمه  نشج  دش  رّونم  یملاع  ارهز  تدالو  زا 
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258 ص :
دش رتخد  لامج  زا  نشور  یفطصم  مشچ  دش  رّطعم  لد  ناج و  شیوبشوخ  میمش  زا 

یمظع  تراشب  نیز  رورسم  همه  نایسدق  دش  رّونم  یملاع  ارهز  تدالو  زا 
احطب برثی و  كاخ  دیلاب  دوخ  هب  فرش  زا  اهیفام  ناهج و  نیا  يداش  ترشع و  قرغ 

دش رّونم  یملاع  ارهز  تدالو  زا  دش  ربکا  شرع  هب ز  يو  مودق  زا  هکم 
اوح هدش  هلباق  میرم ، دوب  همداخ  يربک  هجیدخ  رب  لزان  هدش  نایروح 

دش رتخا  رپ ز  نامسآ  وا  يور  غورف  زا  يوأملاۀّنج  هب ز  قح  لوسر  هناخ 
دش ادیوه  همطاف  درک ، یلجت  قح  رون  دش  رّونم  یملاع  ارهز  تدالو  زا 

دش احیسم  زا  رترب  ازفاناج ، مالک  نآز  دش  ایوگ  دوشگ و  بل  يراب ، تداهش  رب 
دش ربنع  کشم و  رپ ز  يو  زا  ناهج  نشلگ 

نشور  نایعیش  بلق  وا  رهم  يالو  زا  دش  رّونم  یملاع  ارهز  تدالو  زا 
نقتم  دوب  نید  خاک  يو ، تایلجت  زا  نشلگ  نیمز  هرهچ  قح  تمحر  میسن  نیز 

دش رگید  راهبون  يداو  نازخ  هدش  یط 
دش رّونم  یملاع  ارهز  تدالو  زا 

***
( مّدقم یقت  دّمحم  )

یفطصم مشچ  رون 
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259 ص :
دوب رگید  هولج  ار  نامسآ  اشگب  هدید  دوب  رویز  رد  قرغ  يداش  بشما ز  نامسآ 

دوب رغاس  فک  هب  ار  نیورپ  ابهص و  ار  هرهز  طاشن  طرف  زا  هدرک  نمرخ  هام  هدرک  هلاه 
دوب رهوگ  ؤلؤل و  زا  رپ  هک  ییایرد  وچمه  نزجوم  کیالم  لیخ  نامسآ  ات  نیمز  زا 

دوب ربمغیپ  نآ  زک  ياهناخ  رونم  دش  بر  فاطلا  زا  یناث  يدامج  هام  متسیب 
دوب رسفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  شنویامه  قرف  رب  هک  نآ  قفا  زا  رهطا  يارهز  هرهز  علاط  تشگ 

دوب رظنمیب  هام  داتف و  شزرا  زا  رهم  شوترپ  زک  يرتخد  دلوت  دش  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  زا 
دوب ربکا  قلاخ  ياضر  رب  یضار  هک  نآ  همطاف  بانج  يربک  هقیدص  ترضح 

دوب رخآ  ات  زور  ناز  شسدقا  دوجو  رب  رختفم  یتیگ  یتیگ و  هصرع  رب  مدق  دز 
دوب رتخد  نیرتهب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیملاعللۀمحر  مالسلا  هیلع  یلع  دننام  لثمیب و  رسمه  دلوت  دش 

دوب ردام  نیهم  ار  مظعم  تاداس  هک  نآ  لسر  متخ  هناخ  رد  يرتخد  دلوت  دش 
دوب رواد  هبوبحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  مشچ  رون  فرش  جرب  رتخا  تمصع  يایرد  رهوگ 
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دوب رجاه  میرم و  شناتسآ  نابساپ  وا  هاگرد  بجاح  هراس  اوح و  ترضح 

دوب رثوک  یقاس  نادرم  هاش  وا  رسمه  نینمؤملاما  تخد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نیلوا 
دوب رورپمغ  مالسلا  اهیلع  موثلک  ردام  مالسلا ، اهیلع  بنیز  مام  مالسلا  هیلع  نیسح  نامولظم  هاش  مالسلا و  هیلع  یبتجم  كاپ  ما 

دوب رورس  ار  مالسا  ملاع  ناوناب  نید  ایند و  ترضحایلع  تسوا  كاپ  تاذ 
دوب رطضم  کلف  خرچ و  شدرگ  يافج  زا  لالج  هاج و  تمشح و  راقو و  ّزع و  همه  اب 

دوب رفالاو  يوناب  نیا  فاطلا  زا  خرف  نایعیش  مامت  رب  نویامه  دیع  نیا  يراب 
دوب رهطا  هقیدص  ترضح  شعیفش  نوچ  یتشحو  درادن  رشحم  شسرپ  زا  يوریپ » »

( يوریپ ربکا  یلع  جاح  )
***

س)  ) ارهز ترضح  دالیم 

دروآ رثوک  بآ  ام ز  يارب  زا  يرغاس  دروآرب  ام  تجاح  وگب  ابص  يا  یقاس  هب 
دروآ رمضم  هب  گنچ  افو  هر  زا  برطم  هک  وگب  ياهفیطل  وگب  وگهفیطل  رغاس  هب 

دروآرد قفا  زا  رس  نم  نیرقیب  هام  هک  رَدَق  نیا  دلابن  دوخ  هب  نامسآ  هام  هب  وگب 
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دروآرب لد  لخن  هک  هدمآ  يدانم  زاب  هدمآ  يداش  عقوم  هدمآ  يدامج  هام 

دروآ ربهر  يداه و  ناوناب  لیخ  هب  قح  هک  نانج  زا  رترب  هبتر  هب  ناهج  نیا  هتشگ  هرابود 
دروآ رتخد  هجیدخ  ءایبنالامتخ  يارب  افو  هر  زا  بشما  هک  ادن  نیا  مدینش  شود 

دروآ رگید  يافص  شتمصع  هک  یتفع  هچ  تسا  تفع  ایح و  مرش  رهظم  هک  يرتخد  هچ 
دروآ رّهطم  كاپ و  همطاف  وچ  يرتخد  هک  يردام  هجیدخ  زجهب  قح  تاذ  هدیرفاین 

دروآ ردیح  بلُص  وا ز  زا  رهگ  هدزای  هک  فدص  کی  هدیرفایب  ادخ  شتمحر  رحب  هب 
دروآ رَتبا  مدرم  هدید  ود  يروک  هب  لگ  گرب  وچمه  يرتخد  لک ، لقع  يارب  ادخ 
دروآ رجاه  میرم و  قبطقبط  رَهُگ  لعل و  فعش  يداش و  ّرف و  شمدقم ز  راثن  رهب 

دروآ رواد  هیآ ز  قروقرو  لگ  گرب  وچ  امس  زا  بشما  لیربج  یفطصم  تخد  نأش  هب 
دروآ رطعم  رطع  ربنع و  بالگ و  کشم و  ناهج  قلاخ  رما  هب  نانج  زا  موثلک  هراس و 

دروآ رمجم  هب  دوع  نیبب  همطاف  روضح  نیمز  رد  راسی  زا  هَگ  نیمی ، زا  هَگ  يرپ  روح و 
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دروآ ردام  ياج  هب  وا  يادخ  ار  همطاف  ناربمغیپ  متاخ  وچ  يردام  رهم  هدیدن 

دروآرس نآ  ورس  هب  نسح  یبتجم  وچ  هک  نآ  ناوناب  رخف  هیام  ناهج  رد  داهن  مدق 
دروآ رگمتس  مصخ  یتیآ  نیسح  نوچ  هک  افو  زا  دوشگ  هدید  ادخ  هبیبح  نیهم 

دروآ رفعج  بهذم  نینمؤم  رهب  هدمآ  نیمجنپ  ماما  ِمام  نیدباع  نویع  نیع 
دروآ رورس  ربهر و  ام  يربهر  يارب  ادخ  ریش  یقت  وچمه  اضر  مظاک و  ناسهب 
دروآ رونم  هام  قح  نید  ظفح  رهب  يربهر ز  ریم و  يداه  يرکسع  یقت  وچمه 

( يروباشین هدیلوژ  )
***

هّکم نامسآ 

تسا  رورپحور  نیرب  تشهب  نوچ  هک  یمزب  تسا  رگید  نشج  اضر  ناتسآ  رد  بشما 
تسا  رّونم  شلامج  غورف  زا  قافآک  ياهراتس  دمآرب  هّکم  نامسآ  زا 

تسا  رهطا  يارهز  تداعساب  دالیم  نامسآ  تراشب ز  دیسر  نایکاخ  رب 
تسا  ربمیپ  يامنمامت  هنییاک  ناوناب  يوناب  بکوم  دیسر  هر  زا 
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تسا  رجاه  اراس و  میرم و  راگزومآ  راقو  تمصع و  ینمادکاپ و  دهز و  رد 
تسا  ربکا  دنوادخ  فافع  رهظم  واک  ایربک  سومان  تمرح  ساپ  تسا  ضرف 

تسا  ردیح  مشچ  وا  هرهچ  رون  نشور ز  تسا  یفطصم  غاب  وا  تماق  لخن  مّرخ ز 
تسا  رهوگ  يایرد  یلائل و  هنیجنگ  فافع  هیامرس  تلیضف و  هحولرس 

تسا  ربمیپ  ياضر  هک  وا  ياضر  نوچمه  یفطصم  رازآ  دوب  همطاف ، رازآ 
تسا  رتخا  هدنزورف  مرش  نامسآ  رب  یلبلب  هدنیارس  لضف  ناتسوب  رد 

تسا  رویز  قرغ  وا  تدالو  هدژم  زا  تانیاک  هک  يربک  هجیدخ  هدرورپ 
***

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هیدولوم  رد 

اهرارقیب هب  هدعو  قح  هداد  هک  يایم  نآ  زا  اهراسگیم  ماج  هب  ایقاس  زیرب  هداب 
اهرادهدرپ هرهچ  نایع  دش  هدرپ  سپ  زا  اهراظتنا  دیق  نورب ز  دوش  اههدید  هک 

اهرابیوج ِفْرَط  ادن ز  دسر  ناج  شوگ  هب  اهراگزور  هب  هداد  ادخ  يرگید  هوکش 
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يدمحم  لگ  زا  دش  وبکشم  رهد  ماشم  يدمرس  تاذ  ياطع  تمحر و  میسن  زا  هک 

دنهدیم روضح  نذا  ناوریپ  ریپ  تمدخ  دنهدیم  روهط  یم  ام  عمج  هب  ایب  ایب 
دنهدیم روبع  گرب  نانج  هضور  يوس  هب  دنهدیم  رورس  نشج و  نیزا  ام  ناما  ّطخ 

دنهدیم روعش  ّدح  ماهنافراع  رعش  هب  دنهدیم  رون  هولج  زا  تملظ  روبع  گرب 
يدمحم  لگ  زا  دش  وبکشم  رهد  ماشم  يدمرس  تاذ  ياطع  تمحر و  میسن  زا  هک 

دروآ رغاس  هب  هراس  نانج  زا  روهط  یم  دروآ  رمجم  هب  دوع  هیسآ  هب  ادخ  تفگ 
دروآ رثوک  هروس  يدمرس  یحو  لماح  دروآ  رجاه  بالگ  دروآ ، میرم  طاِمق 

دروآرب لد  همغن ز  لد  غرم  هک  يرتخد  هچ  دروآ  رتخد  هجیدخ  ایبنالامتخ  رهب  هک 
يدمحم  لگ  زا  دش  وبکشم  رهد  ماشم  يدمرس  تاذ  ياطع  تمحر و  میسن  زا  هک 

هدمآ  متاخ  يارب  ادخ  زا  رثوک  هروس  هدمآ  مّسجم  حور  ناقشاع  هب  هدب  هدژم 
هدمآ  مظعا  ِّرین  تمدخ  هب  یبن  حون  هدمآ  مدآ  دلُخ  ایبنالامتخ ز  دزن  هب 
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هدمآ  میرم  حیسم  تینهت  ضرع  يارب  هدمآ  مدمه  لدمه و  قح  میلک  اب  لیلخ 

يدمحم  لگ  زا  دش  وبکشم  رهد  ماشم  يدمرس  تاذ  ياطع  تمحر و  میسن  زا  هک 
وا ماج  هب  قح  هتخیر  یگدنب  دهش  هک  تسوا  وا  مان  تسه  همطاف  ایربک  رما  هک ز  تسوا 

وا مایق  لباقم  دنکیم  مایق  یلع  وا  مارتحا  هب  یبن  دنکیم  مالس  ضرع 
وا مارم  زا  يوریپ  دنکیم  هک  ینز  نآ  شوخ  وا  مالک  تّفع  دنک ز  ایح  ایح ، مرش و 

يدمحم  لگ  زا  دش  وبکشم  رهد  ماشم  يدمرس  تاذ  ياطع  تمحر و  میسن  زا  هک 
وا تسد  هب  اضق  کلِک  قح  هداد  هک  ياهملاع  وا  تسه  دوب ز  ناهج  یتسه  هک  ياهمطاف 

وا تسلا  رغاس  دروخیم ز  هک  ینز  نآ  ره  وا  تسم  مشچ  شدرگ  زا  رّودم  دوب  خرچ 
وا تسرپقح  هدیا  دوب  ام  مارم  یشم و  وا  تسش  زان  هب  ادخ  دهد  وا  هب  ار  تشهب 

يدمحم  لگ  زا  دش  وبکشم  رهد  ماشم  يدمرس  تاذ  ياطع  تمحر و  میسن  زا  هک 
دوبن مدع  ار  تایح  همطاف  دوبن  رگا  دوبن  مِدق  ار  ثودح  همطاف  دوبن  رگا 
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دوبن معن  ره  ِّمتا  همطاف  دوبن  رگا  دوبن  مرتحم  لوسر  همطاف  دوبن  رگا 

دوبن مقر  ياهبیتک  همطاف  دوبن  رگا  دوبن  ملقلاو »  » هروس همطاف  دوبن  رگا 
يدمحم  لگ  زا  دش  وبکشم  رهد  ماشم  يدمرس  تاذ  ياطع  تمحر و  میسن  زا  هک 

( يروباشین هدیلوژ  )
***

رثوک ینعم 

یتسه  نادواج  هولج  يو  یتسه  ناهج  هردان  يا 
یتسه  ناهج  اپهب  وت  زا  يو  شنیرفآ  لصا  وت ، تاذ  يا 

یتسه  ناتسوب  هویم  يو  تلاسر  نشلگ  نبلگ  يا 
یتسه  نامسآ  هب  هدنبات  تمصع  جرب  رینم  هام  يا 

یتسه  ناج  هناگی ، رون  نآ  دشاب  ّيدّمحم و ، ناج  وت 
یتسه  ناشنیب  تروص  نآ  تسادیپ  وت  خر  هنیآ  رد 

یتسه  ناتسآ  ترد ، كاخ  تنیتسآ  رد  ادخ  تسد  يا 
! رثوک ِنادواج  ینعم  يا  رواد ! زیزع  يا  همطاف ! يا 

***
مَّرکُم  وت ، دوجو  هب  نز  دش  ملاع  ناوناب  هوسا  يا 

مظعم  وت ، لالج  ناوِسن ز  یهابُم  وت ، لامک  هب  ناسنا 
متاخ  تسد  نیگن  وت  یتسه  دمحا  تسایبنا ، متاخ  رگ 

مَّسجم  تقیقح  وت ، مسج  رَّوصم  ِتمارک  وت ، ناج 
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! مغ اسب  نید ، ظفح  یپ  يدروخ  جنر  یسب  قح ، ِساپ  یپ  يدرب 

«( هبذج  » یخرهاش دومحم  )
***

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هیدولوم 

بشما  هدش  اروهط  گنرلگ  یم  زا  تسم  بشما  هدش  ادیش  هلاو و  لد ، هک  هدژم  هد 
بشما  هدش  اپرب  هلغلغ  ام  لفحم  رد  بشما  هدش  اربغ  هدوت  نیرب  دلخ  نوچ 

بشما  هدش  ام  لد  داش  ادخ  فطل  زا  بشما  هدشاو  ام  لکشم  زا  هرگ  اهدص 
بشما  هدش  ارهز  فسوی  نورب  هدرپ  زا  بشما  هدش  ادیپ  هدشمگ  نآ  هک  شاب  شوخ 

ار ینم  ام و  لد  هناخ  زا  منک  نوریب  ار  یند  سفن  مشکب  ات  یم  هدب  یقاس 
ار ینتخ  لازغ  ماد  دنک  هکنآ  ات  ار  ینرق  سیوا  وت  نک  ربخ  زیخرب و 
ار ینسح  نسُح  هولج  نیبب  زیخرب و  ار  یندم  لوسر  داد  ادن  لیئربج 

بشما  هدش  ارهز  فسوی  نورب  هدرپ  زا  بشما  هدش  افصم  شرع  نسح  نسُح  زک 
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دمآ نسح  دیتاسا  داتسا  هک  شاب  شوخ  دیآ  ندبنیمیس  ربلد  نآ  هک  زیخرب 

دمآ نَتُخ  راید  ییاتخ ز  يوهآ  دمآ  نمچ  نحص  ییارآفص  هب  لبلب 
دمآ نسحلاوب  لد  رون  نسح  هک  ینعی  دمآ  نم  هام  ناضمر  هام  همین  رد 

بشما  هدش  ارهز  فسوی  نورب  هدرپ  زا  بشما  هدش  ایرد  وچ  هدید  شخر  قوش  زک 
ار ّرش  هشیر  دَنَِکب  شلدع  هشیت  اب  ار  رشب  رکف  دنک  رادیب  هدمآ  وا 

ار رفظ  حتف و  دنک  مار  افص  حلص و  اب  ار  ردق  سوقان  هنتکی  ادص  هب  درآ 
( يروباشین هدیلوژ  )

***

مالسلا هیلع  نسح  ماما  دالیم 

دوب نسح  فصو  نخس  دهش  رهوج  رد  دوب  نخس  دهش  هنشت  هنیدم  بش  نآ 
شیاههچوک  صقر  دوب و  يداش  دایرف  شیازفناج  رطع  دوب و  هنیدم  بش  نآ 
ناراهب  مزب  رد  شرع  زا  دندمآیم  ناشفاتسد  هتسد  هتسد  کیالم  بش  نآ 

دوب رحس  حتف  هرفس  رادهنییآ  دوب  رفظ  رجفلاعلطم  عولط  بش  نآ 
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ران لد  زا  رازلگ  هب  دمآ  ناشکنماد  رادید  قوش  زا  نکشتب  لیلخ  بش  نآ 

یسوم  دید  ار  قح  يور  یناَرت  َْنل   » یب یسوم  دیچ  تیاده  خاش  زا  لگ  بش  نآ 
دوب نسح  ياشامت  وحم  مدق  ات  رس  دوب  نسح  يادیش  تسم و  احیسم  بش  نآ 

تفگیم  ریبکت  یلع  ارهز  هدنخ  زا  تفگیم  ریسفت  شرثوک  زا  یبن  بش  نآ 
ارهز دید  ار  نسح  دادادخ  نسُح  ارهز  دیچ  تمصع  غاب  زا  یلگ  بش  نآ 

تشادرب  رادلد  هرهچ  زا  باقن  ینعی  تشادربراب  ارهز  شود  زا  ادخ  بش  نآ 
دوب ادخ  هام  تمحر  رادهدنزبش  دوب  الب » اُولاق   » یِم تسم  یلع  بش  نآ 

دمآ هام  تقیقح  رد  ار  ادخ  هام  دمآ  هار  لیلد  ار  تیالو  سمش 
شهاگن  وحم  دوشیم  رشحم  زور  ات  شهام  يور  دنیب  باوخ  رد  رگا  فسوی 

هتفرگ  رپ  قح  تمحر  يامه  ینعی  هتفرگ  رف  یتسه  کلم  وا  مدقم  زا 
تسا  نیسح  نوخ  رگنس  رادهنییآ  تسا  نیع  رون  ار  یضترم  یفطصم و  وا 
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دیدرگ زاب  تضهن  باب  ار  نایروشاع  دیدرگ  زان  اپارس  ملاع  وا  حلص  زا 

مه  اب  دندناوخ  ار  ردق  ماش  تایآ  مه  اب  دندنار  نابز  رب  ار  نسح  مان 
دنتفگ کیربت  یبن  رب  ار  وا  دالیم  دنتفس  دازون  نآ  فصو  رد  نخس  ّرد 

نسحا  شیوخ  رب  شاییابیز  تقلخ  زا  ْنَملاوُذ  ّیح  هتفگ  هک  سب  نیا  شاهرابرد 
تسا  راگدرورپ  هدرورپ  هدرورپ  تسا  راگدرک  تاذ  يانسحلا  رهظم  وا 

هدرک  ریهطت  هیآ  ار  وا  فیصوت  هدرک  ریدقت  قح  تاذ  نآرق  هب  ار  وا 
هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نید  دش  هدنیاپ  وا  ربص  زا  دمحا  نییآ  هحولرس  وا  مان  دش 

( يروباشین هدیلوژ  )
***

نکشنمشد حلص 

نسح  دای  دَُوب  هام  نیرد  راک ، نیرتهب  نسح  دالیم  هدژم  اب  هدمآ  ناضمر 
نسح  دادادخ  ِنسُح  هنیآ  نیرتهب  تسادخ  زورفالد  شخبافص و  هام  نیا  قحلا 
نسح  دالیم  علطم و  ناضمر ، ناوخ  هب  دش  دَُوب  ياج  نیرتزاتمم  هک  هرفس  طسو 
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نسح  دان  نسح ، دالیم  بش  رد  دَُوب ، شوخ  ییوگیم  یلَع  ِدان   » مغ تّدش و  رد  هک  يا 

نسح  داشرا  هب  تسا  مایق  زمر  نیلّوا  يزوریپ  يرباص و  نکشنمشد و  حلص 
نسح  داشنا  هب  هنامیکح ، حلص  نآ  قبط  دومن  ربص  یلع  نب  نیسح  لاس ، هدزای 

نسح  داینب  ز  تسا ، نیسح  خاک  نادواج ، تسوا  زا  ینیسح  نینوخ  تضهن  هشقن 
نسح  دادما  هب  دوب ، نت  ود  داتفه و  هک  رگ  گنرد  درکیمن  راکیپ ، هر  رد  ياهظحل 

نسح  دایرف  هب  دادارف ، شوگ  ناوتیم  دنلب  تسه  یلع  نب  نیسح  گناب  اجکره 
نسح  دازآ  هدنب  ارس  ود  رد  ییوت  هک  ناسح »  » شاب نسح  يوگانث  هّصغ ، زا  غراف 

«( ناسح  » نایچیاچ )
***

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تدالو  فصو  رد 

هدمآ  زاّنط  رای  نآ  ام  ییوجلد  رهب  زا  هدمآ  زاب  ام  رادلد  ناگدادلد  رب  دییوگ 
هدمآ  زاجعا  رهب  زا  حیسم  نّویحیسم  رب  وگ  هدمآ  زار  مرحم  نوچ  وگم  سک  اب  لد  رارسا 

هدمآ  زان  دص  هب  فسوی  نسح  ياشامت  رهب  هدمآ  زارفارس  یسوم  هد  هدژم  ناّیوسوم  رب 
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نسح  يابیز  يور  زا  رمق  سمش و  دش  هدنمرش  نسح  يارآلد  يور  قفا  زا  دش  رگهولج  ات 

دروآ ربنع  دوع و  ات  وگب  سلجم  مداخ  رب  دروآ  رثوک  بآ  زا  يرغاس  یقاس  هب  وگرب 
دروآ رهطا  يارهز  یلگابیز  یلع  رهب  دروآ  ردیح  رهب  زا  ادخ  يدهعیلو  بشماِک 

دروآرد زا  لیئاکیم  رهگ  لعل و  قبط  اهدص  دروآ  رز  قبط  اهدص  شمدقم  رهب  لیربج 
نسح  يابیز  يور  زا  رمق  سمش و  دش  هدنمرش  نسح  ياهمدق  بیز  لد  ناج و  زا  دننک  هک  ات 

نیبب  شیابیز  راسخر  رگن  نیبقح  هدید  اب  نیبب  شیارآلد  يور  نک  زاب  تقیقح  مشچ 
نیبب  شیاشامت  وحم  نیبجابیز  فسوی  دص  نیبب  شیاپ  ات  قرف  زا  رگهولج  ییادخ  رون 

نیبب  شیانمت  قرغ  رسهبرس  ار  ناهج  قلخ  نیبب  شیانعر  ّدق  زا  تفگش  رد  ار  ناور  ورس 
نسح  يابیز  يور  زا  رمق  سمش و  دش  هدنمرش  نسح  يادیش  هدیدرگ  ناگدادلد ، لد  ناسنیاک 

دنکاو ار  ودع  تشُم  دهد  رب  ار  الو  لخن  دنک  ایحا  ار  مالسا  دوخ  حلص  اب  هدمآ  وا 
دنک اجرباپ  دیواج و  ار  داد  لدع و  نوناک  دنک  ارجا  قح  نامرف  دهد  قح  نید  هب  قنور 
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دنک اضما  ار  روشاع  هدنورپ  دوخ  حلص  اب  دنک  اضیب  دَی  نآ  اب  وروریز  ار  متس  خاک 

نسح  يابیز  يور  زا  رمق  سمش و  دش  هدنمرش  نسح  يا  تزاب  رکف  زا  دش  هدنیاپ  ادخ  نید 
نورب  دیآ  نیمث  ّرُد  کلف  مشچ  همشچ  زا  نورب  دیآ  نیتسآ  زا  امنتردق  دَی  بشما 

نورب  دیآ  نیگمرش  هم  وا  هام  يور  مرش  زک  نورب  دیآ  نیهم  یهام  قفا  بیج  زا  هک  اریز 
نورب  دیآ  نید  ناطلس  یبن  تخد  نماد  زا  نورب  دیآ  نیتملاُلبَح  نشلگ  زا  یلگ  بشما 

نسح  يابیز  يور  زا  رمق  سمش و  دش  هدنمرش  نسح  يایوگ  هدیدرگ  بش  زور و  منابز  ناسنیاک 
تفرگ  رواخ  رد  دیشروخ  دش و  ناهنپ  رظن  زا  هم  تفرگرب  رد  نیمسای  نآ  دوخ  راسخر  زا  هدرپ  ات 

تفرگ  رویز  مه  بیز و  مه  شمدقم  نمی  ملاع ز  تفرگ  ربمغیپ  داماد  قح  يوس  شیاین  تسد 
نسح  يابیز  يور  زا  رمق  سمش و  دش  هدنمرش  نسح  يایوگ  هدیدرگ  بش  زور و  نابز  ناسنیاک 

نَسَح  شیوجلد  باقلا  نَسَح  شربص  نَسَح  شَردَق  نَسَح  شَیوُخ  نَسَح  شَقلُخ  نَسَح  شفصو  قح  شیپ  ات 
نسح  شیوب  نسح  شگنر  نسح  شدوج  نسح  شفطل  نسح  شیوربا  ود  قاط  نسح  شرکذ  نسح  شرکف 
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نسح  شیوم  نسح  شدق  نسح  شنسُح  نسح  شتسد  نسح  شیور  نسح  شداد  نسح  شلدع  نسح  شحلص 

نسح  يابیز  يور  زا  رمق  سمش و  دش  هدنمرش  نسح  ياپ  هر  كاخ  لد  ناج و  زا  دش  هدیلوژ » »
( يروباشین هدیلوژ  )

***

ییادخ نسُح  عماج 

بشما  تسا  نملاوذ  رون  ارهز ز  هناخ  نازورف  بشما  تسا  نمیا  روط  وچمه  برثی  تسا  دیع  بش 
بشما  تسا  نماد  رد  ادخ  یلجت  ار  ارهز  هک  ارهز  نماد  رد  نسح  نیبقح  هدید  هدوشگ 

بشما  تسا  نشور  دوخ  هوابون  نیا  هب  وا  مشچ  هک  ار  هَّللاوهلق  نالوسر  متخ  نابز  درو  دنک 
بشما  تسا  نسحا  ياون  ار  کئالم  بل  رکذ  هک  يرآ  رمث  هدیشخب  دیحوت  نشلگ  ناهن 

بشما  تسا  نمشد  مشچ  روک  تداسح  زا  نکیلو  دولوم  نیا  زا  داش  ارهز  داش و  ردیح  داش و  ربمیپ 
بشما  تسا  نشلگ  نوچ  نسح  يور  زا  یحو  يارس  شیوکین  يور  زا  رگن  ار  ارهز  تیب  ناتسلگ 
بشما  تسا  نهاریپ  نت  هب  شیانحتف  ّانإ  نوچ  هک  ناهاوخدب  مشچ  يرآ  تسا  رود  رسپابیز  نیا  زا 

بشما  تسا  نسوسرپ  هلالرپ و  نسح  يور  زا  هک  ارهز  نماد  دش  یمرخ  زا  مرا  غاب  رگم 
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بشما  تسا  ندیسوب  هگ  ار  ابیز  رهچ  نآ  یلب  يداش  زا  مد  ره  دسوبب  ار  وا  ضراع  ربمیپ 

بشما  تسا  نزهر  یبوخ  هب  ار  فسوی  نسُح  شنسُح  هک  دمآ  دوجو  رد  ییادخ  نسُح  عماج  نآ  نسح 
بشما  تسا  نم  کیربت  ضرع  تدزن  رعش  نیا  وگب  ملاع  هجاوخ  هاگشیپ  ردنا  وت  تباث  ربب 

( تباث رازلگ  )
***

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نسح  ماما  تبقنم  رد 

تانیاک  همه  نیشنردص  تافصییادخ  تاذيولع و  يا 
تشونرس  ملق  اضق و  تسد  تشهب  بابش  رالاس  دیس و 

نیمز  تاملظ  رد  ادخ  رون  نیرب  تشهب  یبوط و  هداز 
باتفآ  وت  وترپ  زا  ياهیاس  بآمیمتخ  هدید  لد و  رون 
تایح  بآ  هب  داد  دبا  رمع  تانکمم  همه  ییاغ  ّتلع 

رس هدوس  شمدق  رب  کلم  نج و  رشب  لسن  رهوگ  نیرتكاپ 
رینم جارس  یحو  کلف  رب  ریذن  ریشب و  ناونع  بحاص 

اوس ام  رب  هنیآ  نیا  زا  دبات  ادخ  رون  هک  كاپ  هنیآ 
تسا  یضترم  ادخ  رون  زا  رپ  مشچ  تسایلوا  هلسلس  رس  وت  باب 

دوب رثوک  هروس  زا  ياهیآ  دوب  ربمیپ  تخد  وت  ردام 
ام يارهز  هرهز  نآ  همطاف  ایربک  مرح  نیشنهدرپ 

قشع  نادیهش  هاش  ادخ ، نوخ  قشع  ناطلس  ترضح  لک  قشاع 
تسا  رس  رب  شاوت  ییادخ  ّلظ  تسا  ردام  کی  رهوگ و  کی  وت ز  اب 

تسام  رمالاولوا  رما  امش  مکح  تسامش  نأش  هب  ریهطت  هیآ 
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یحو  رون  زا  ياهخاش  امش  رون  یحو  روط  امش  يانیس  هنیس 

رون هام  ادخ  هام  اعد  هام  رورس  طاشن و  هام  ناضمر  رد 
ناج  دیشروخ  ود  تفات  قفا  ود  رد  نامسآ  وس  ود  دش ز  ناشفرون 

يدمحا  قفا  زا  نَسَح  رون  يدزیا  قفا  زا  ادخ  یحو 
دنتخیر الو  لها  حدق  رد  دنتخیمآ  مه  هب  یبالگ  کشم و 

هتفات  وا  ههبج  رب  وت  رون  هتفای  فرش  وت  زا  ناضمر  يا 
زیب کشم  دش  وت  نیکشم  يوسیگ  زیزع  ناضمر  هام  همین 

هایس  تشرد  مشچ  نآ  زا  هصاخ  هام  يور  نآ  زا  تفات  ادخ  رون 
تسوت  يوسیگ  هیاس  بش  تعلط  تسوت  يور  لگ  سکع  لگ  یخرس 

حبص  نابیرگ  كاچ  زا  دنزرس  حبص  ناشخرد  دیشروخ  هک  زور 
دیدپ دیآ  وت  شقن  قفا  يور  دیپس  هاگپ  رون و  نآ  یخرس 

ام ِردق  بش  وت  يوم  رس  ره  ام  ردب  ناضمر  رد  وت  خر  يا 
ِهب  روگ  رد  وت ، ياپ  رد  هن  هک  رس  هب  روک  دش ، وت  رونیب  هک  هدید 

ییوت  تّوبن  ثاریم  ثراو  ییوت  ترتع  صخاش  یلع  دعب 
نیشنتلزُع  هشوگ  ار  وت  درک  نید  مالسا و  ّتلم  تحلصم 

«( یضایر  » يدزی یضایر  )
***

مالسلا هیلع  نسح  ماما  دّلوت 

هدمآ  ربمیپ  دزن  تینهت  ضرع  يارب  هدمآ  ربلد  رب  رد  يدمرس  کیپ  هک  هدژم 
هدمآ  رهوگ  دیص  هب  فعش  دص  هب  یبن  حون  هدمآ  رغاس  هب  تسد  نانج  زا  مدآ  ترضح 
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هدمآ  رواد  میلک  اصع  اب  هنیس  هب  تسد  هدمآ  رد  زا  رگهولج  نیبب  نکشتب  لیلخ 

هدمآ  ربمیپ  طبس  تدالو  بش  هک  نآز  هدمآ  رثوک  هروس  رّسفم  قح  حیسم 
يدمحم  لگ  رطع  دنزیم  کشم  هب  هنعط  يدمرس  رما  هب  گناب  دنزیم  شرع  کلم ز 

دروآ تمصع  رهوگ  شتمحر  رحب  قح ز  هک  دروآ  تمحر  هدژم  رفس  زا  تعیبط  زاب 
دروآ ّتبحم  یِم  نمسای  هلال  ماج  هب  دروآ  تعیبط  رهب  ياهنادواج  تقلخ 

دروآ تّزع  همطاف  ادخ  تمحر  هام  هب  دروآ  تدحو  هماج  نرتسن  رهب  هشفنب 
دروآ تمعن  رکش  هب  نم  عبط  قشع  هژاو  دروآ  تأشن  هخفن  یگدنب  ساپ  هب  سای 

يدمحم  لگ  رطع  دنزیم  کشم  هب  هنعط  يدمرس  رما  هب  گناب  دنزیم  شرع  کلم ز 
دنکیم ماج  هب  هداب  ادخ  نسح  رطاخ  هب  دنکیم  ماع  توعد  نیسح  رطاخ  هب  ادخ 

دنکیم مامت  ام  هب  ار  ردق  ماش  تمرح  دنکیم  ماعط  زا  رپ  ار  ماع  ضیف  هرفس 
دنکیم مالک  شقن  ردق  هنیس  حول  هب  دنکیم  مایق  حلص و  اضق  رتفد  هب  تبث 
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دنکیم مالس  ادخ  ار  قشع  رجف  عولط  دنکیم  مایص  هام  ار  تشهب  رد  زاب 

يدمحم  لگ  رطع  دنزیم  کشم  هب  هنعط  يدمرس  رما  هب  گناب  دنزیم  شرع  کلم ز 
ار وت  رب  هب  قح  هدومن  ياهنادواج  تعلخ  ار  وت  رسپ  ادخ  هداد  یضترم  هب  یبن  تفگ 

ار وت  رسپ  نیا  لسن  دهدیم ز  ریثک  لیخ  ار  وت  رمق  ادخ  هداد  دوخ  وت  یتیالو  سمش 
ار وت  رفظ  هنیمز  وا  حلص  دوش ز  اپهب  ار  وت  رگداد  یح  ياهعیدو ز  نسح  تسه 

ار وت  رهگ  نیرتنارگ  قح  تاذ  هدومن  هیده  ار  وت  رکش  دهد  ات  هک  وا  لعل  هب  نزب  هسوب 
يدمحم  لگ  رطع  دنزیم  کشم  هب  هنعط  يدمرس  رما  هب  گناب  دنزیم  شرع  کلم ز 

نسح  اپ  هب  ات  قرف  يدمرس ز  رما  تسه ز  هک  نسح  ابرلد  ربلد و  همطاف  هب  ادخ  هداد 
نسح  افص  نسح  حلص  نسح  رمث  نسح  ربص  نسح  اخس  نسح  دوج  نسح  اطع  نسح  تسد 

نسح  یضترم  یصو  نسح  ایربک  تّجح  نسح  اود  نسح  هخسن  نسح  افو  نسح  رهم 
نسح  البرک  مایق  تضهن  زاسهنیمز  نسح  یبتجم  هب  هرهش  همطاف  بلق  هویم 
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يدمحم  لگ  رطع  دنزیم  کشم  هب  هنعط  يدمرس  رما  هب  گناب  دنزیم  شرع  کلم ز 

وا يازفناج  تهکن  دربیم  راهب  زا  لد  وا  ياپ  كاخ  هب  هسوب  دنزیم  رصم  فسوی 
وا يادخ  ارو  زان  درخیم  رشح  زور  هب  وا  يادف  ناهج  ناج  ام  هب  دهد  ناج  تئشن 

وا يالو  یتسود و  دوب  ادخ  یتسود  وا  يارب  قح  ترضح  دنکیم  هانگ  وفع 
وا يافص  زا  هتفرگ  افص  ازفناج  تشهب  وا  ياضر  ناهج  ود  رد  دوب  قح  تاذ  یضرم 

يدمحم  لگ  رطع  دنزیم  کشم  هب  هنعط  يدمرس  رما  هب  گناب  دنزیم  شرع  کلم ز 
نیبب  اقب  ّببسم  وا  تسم  مشچ  همشچ  نیبب  ادخ  یّلجت  وا  لامج  هولج  ز 

نیبب  ایبنالامتاخ  شاهسوب  دهش  تسم ز  نیبب  اعد  تباجا  شبل  هچنغ  هب  شقن 
نیبب  ایربک  تافص  وا  ياپ  هب  ات  قرف  نیبب ز  یضترم  يداش  رگن  همطاف  هدنخ 

نیبب  ادخان  ساپ  هب  ادخ  تمحر  لوزن  نیبب  یبتجم  نمی  هب  ار  هنیدم  فعش  قرغ 
يدمحم  لگ  رطع  دنزیم  کشم  هب  هنعط  يدمرس  رما  هب  گناب  دنزیم  شرع  کلم ز 
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دنک ملق  متس  لخن  دوخ  یعقاو  حلص  هب  دنک  مقر  دوخ  حلص  هب  ار  مایق  وا  هدمآ 

دنک مخ  شیوخ  تماق  وا  دوج  یط ز  متاح  دنک  معن  زا  سپ  هرفس  نسح  تمارک  زا  هک 
دنک مج  ماج  هب  رهز  شتدالو  يداش  دنک ز  مرا  هضور  وچ  شمدقم  ار ز  هنیدم 

يدمحم  لگ  رطع  دنزیم  کشم  هب  هنعط  يدمرس  رما  هب  گناب  دنزیم  شرع  کلم ز 
***

( يروباشین هدیلوژ  )

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  ترضح  دالیم 

هدمآ  ناسحا  هار  زا  ناهج  رد  ناناج  ناج  هدمآ  ناناج  ناج  بشما  هر  زک  لد  يا  هدژم 
هدمآ  نابعش  هام  رگید  راب  ناّبحم  يا  هدمآ  ناج  لد و  شخبافص  ار  ملاع  قلخ 

ماع  ضیف  نیا  زا  هتشگ  تمحر  قرغ  یتسه  کلم 
نک  ماخشتآ  بآ  زا  ارم  ناج  روهلعش  نک  ماج  رد  یم  زاب  ار  ام  زیخرب و  ایقاس 

نک  ماجرفیب  قشع  ریسا  منونجم  وچ  ای  نک  مانمگ  ارم  ایند  مدرم  نایم  رد 
ماش  حبص و  ره  ارچ  ناریح  ارم  يراد  نیا  زا  شیب 

قارتحا  رد  همه  ییوگ  نم  ياپاترس  دوب  قارف  غاد  زا  شود  مناج  تخوسیم  رحس  ات 
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قاثو  جنک  رد  مومغم  نینچ  یتسشنب  هچ  زک  قایتشا  يادن  مبیغ  فتاه  دز  ناهگان 

مالکنیریش  ورسخ  هر  زا  دمآک  اج  زا  زیخ 
نیسح  رب  رحب و  ناطلس  نیلسرملاریخ  طبس  نیسح  ربمغیپ  رازلگ  لگ  نید  غاب  ورس 

نیسح  رواد  تجح  لوتب و  بلق  هویم  نیسح  ردیح  هدید  يایض  شوغآ و  بیز 
مانالاریخ  لد  شخبایض  شهام  ُخر  دش 

دوهش بیغ و  ملاع  شغورف  زا  نشور  تشگ  دوجو  رد  دمآ  هنادرُد  نآ  تمصع  جنر  نوچ ز 
دورف ارهز  هناخ  يوس  هب  دمآ  لیئربج  دوشگ  ناکما  ملاع  رب  ادخ  ار  شفطل  باب 

مایپ  قح  يوس  دراد ز  یبن  رهب  اییوگ 
يربلد  نسح و  خرچ  باتفآ  ناشخرد  يا  يرورس  نید و  کلم  رایرهش  يا  نیسح  يا 

يرب  دوخ  زا  ار  قاشع  دوخ  هار  رد  ياهدرک  يرترب  ِسوک  قشع  زا  يدز  ملاع  رد  هک  يا 
ماقمالاو  يا  وت  فطل  نماد  هام و  تسد 

قشع  ناگوچ  رد  يوگ  نوچ  یتخادنارس  هک  يا  قشع  نادیم  رد  يوس  ره  یتخات  بکرم  هک  يا 
قشع  ناج  قشع و  مسج  قشع و  بلق  قشع و  حور  قشع  ناریح  هتشگرس و  بش  زور و  يدوب  هک  يا 

ماج  هب  تقشع  یم  يرآ  لزا  زا  یقاس  تخیر 

مالسلا هیلع  ادهشلادیس  ترضح  www.Ghaemiyeh.comدالیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 303 

http://www.ghaemiyeh.com


282 ص :
نید  ایند و  ورسخ  يا  یفطصم  مشچ  رون  نیرب  شرع  تنیز  ارهز  ناج  رارق  يا 
نیبج  تکاخ  رب  هدوس  یموجن  تقشع  هدنب  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  داجیا  ثعاب 

میرکلاوذ  یلو  يا  ار  وا  بایرد  مرک  زا 
***

( یناسارخ یموجن  )

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دالیم 

دشاو ملاع  ود  قلخ  خر  هب  تمحر  رد  دش  ایحا  رگد  راب  ناهج  هکهَّلل  رکش 
دش ابیز  نیمز  يور  نیرب  سودرف  وچمه  دش  ادیش  قح  تمحر  معن  زا  ام  لد 

دش اپرب  یلع  نب  نیسح  دالیم  نشج  یشوخ  يداش و  هب  هک  لد  يا  هدب  یناگدژم 
دش ارهز  يریسشوخ  رسپ  کی  بحاص  يرگهولج  دص  ود  هب  نابعش  موس  بش  رد 

دش ادیپ  نیسح  تیرشب ز  ماقم  هک  يرشب  تخب  بکوک  قفا  دش ز  رگهولج 
دشاو اهاط  نشلگ  دبسرس  لگ  هک  رورسم  ارهز  مّرخ و  یلع  داش و  یبن  دش 

دش ارآناهج  زورفابش  دیشروخ  هک  ات  هایس  تشگ  ودع  مشچ  رب  هب  نشور  زور 
دش ایرد  شمدق  نمی  دوب ز  ياهرطق  رشب  رهب  زا  یگدازآ  هعقاو  نیا  زا  شیپ 
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دش یغلم  وا  تردق  زا  متس  میژر  هک  يدازآ  یگدازآ و  رهظم  نآ  دمآ 

دش الوم  نآ  زا  بآ  نایژ  ریش  هرهز  دربن  ماگنه  هب  هک  تعاجش  ریش  نآ  دمآ 
دش اضیب  دی  تام  قح  تردق  دی  زا  یسوم  بانج  هک  یتشرسكاپ  نآ  دمآ 

دش ایحا  رشب  سفن  شَمَِعن  ناوخ  هک ز  اخس  دوج و  مرک و  فطل و  عبنم  نآ  دمآ 
دش ارجا  ادخ  نیناوق  حیشوت  مکح  لماک  دش  شندمآ  زا  نت  جنپ  عمجم 

دش اضما  تندز  نادند  هب  بوچ  دنس  یبن  تفگ  يو و  راسخر  بل و  رب  دز  هسوب 
دش ایند  رف  بیز و  تیگدازآ  طبس  دش  هتخیر  الَب  ُبرک  رد  وت  لتق  هشقن 

دش ییحی  رس  وچمه  وت  رس  تشذگرس  بیوصت  دش  ترس  تشگنا و  ندیربب  مکح 
دش ام  نید  بتکم  اپب  وت  تشذگ  اب  الب  فیصوت  تسا ز  هتشذگ  وت  تشذگرس 

( يروباشین هدیلوژ  )
***

مالسلا هیلع  نیدباعلانیز  ماما  داّجس  دّیس  ترضح  حدم  رد 

نیع  روح  ياههّلح  رب ، رد  درک  ار  ناتسلگ  نیرب  سودرف  دمآ ز  زارف  نیدرورف  هام 
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نیمث  ّرد  زا  تسا  هتفرگب  هیاریپ  نیمسای  شخدب  ناک  زا  تسا  هتفرگب  هیامرس  ناوغرا 

نیتمار  گنچ  غرم ، ییوگيان  ردنا  دراد  غرم  يان  زا  یمه  دیآ  نیتمار (1)  گنچ  گناب 
نیزح  لبلب  هلان  زوس و  ربص  لصلص  گناب  تسارچ  قشاع  نم  وچ  لُصلُص (2)  لبلب و  را  دنتسین 

نیمسای  تسا و  لگ  ناتسب  رد  هک  نادنچ  يرگنبنمس  تسا و  هشفنب  نوماه  رد  هک  نادنچ  يرذگب 
نیدباعلانیز  داّجس  هجاوخ  يانث  ردرب  يرادنپ ز  هدرک  قدزرف  راعشا  غرم 

نیرخآ  نیلّوا و  مولع  شثاریم  تسیچنیسحلا  نب  یلع  ردیح ، ربمغیپ و  ثراو 
نینمؤملاریما  دنزرف  ریّبُش (4)  هداز  مانالاریخ (3)  تروص  ماقم و  نکر و  ینعم 

نیما  اسآیفطصم  داوج و  اسآیضترمروبص  دوخ  باب  وچمه  میلح و  دوخ  ّمع  وچمه 
نیتسآز  شکشرس  يدرتسب  ناوضر و  يدمآقح  میب  زا  یتسیرگب  نوردنا  بارحم  هب  نوچ 

. تسا هدوب  گنچ  عضاو  هک  دناهتسناد  یصخش  مان  ار  نیتمار  نیتمار : گنچ  - 1 - 1
. تاغللا ثایغ  هتخاف  ینعم  هب  لبلب  نزو  رب  لُصلُص : - 2 - 2

نیرهاـط و دـالوا  سپـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ترـضح  يارب  تـسا  یبـقل  تـقیقح  رد  مدرم . نیرتـهب  ماـنالاریخ : - 3 - 3
. ترضح نآ  مالسلا  هیلع  نیموصعم 

. تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  روظنم  ریّبُش : - 4 - 4
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نیمراچ  رهپس  زا  دیشروخ  وچ  شیور  یتفاتنوردنا  بارحم  هب  تسا و  نیمراچ  ياوشیپ 

نیعل  سیلبا  دومنب  ودب  اسآاهدژاار  شیوخ  تعاط  بارحم  رد  هک  یتسدینش  نیا 
« نیدباعلانیز تنا   » دمآ بیغ  زا  ادن  شکتفاتن  تعاط  هلبق  زا  يور  دیشیدنن و  هجاوخ 

نینهآ  تخس  ياهلد  هظعوم  دنپ و  هب  واتسد  هب  ار  نهآ  مرن  ربمیپ  دواد  درک 
نیبم  نابعث  وا ز  دیسرتب  دیسرتن و  نیاکتساور  نارمع  یسوم  زا  تسرترب  میوگب  رگ 

نیصح  نصح  نیردنا  دمآ  هک  نآ  نمیا  تشگراگدرک  مشخ  تسا و ز  نیصح  نصح  وا  ّبح 
نیبج  شنانویه  يوناز  دننام  دش  هدوسدوسب  قح  شیپ  هدجس  رد  نیبج  اب  وناز  هک  سب 

نیعم  ِءام  وت  ّبح  میحج و  ران  وت  ضغبتسه  هک  ردیح  ربمغیپ و  هدید  غورف  يا 
نیدلاخ  اهولخداَف  ٍنْدَع  ُتانج  هذهرشح  زور  ردنا  دیوگ  ناوضر  وت  ناّبحم  اب 

نیرق  دنلامه و  ود  ره  رَبَش  ریّبُش و  هنروتسوت  رَّبش ز  هدود  رب  نایریّبُش  شزان 
 ... نید مالسا و  تکوش  دشاب  وت  يّالوت  زازیختسر  ات  سپس  نیز  ار  مجع  نارایرهش 

***
( یناهفصا شورس  )

نادجاس دّیس 
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دمآ لامج  قارشا  قلخ  رب  رگهولج  دش  ار  ادخ  دمآ  لامک  جرب  زا  قرشم  شلامج  دیشروخ  وچ 

دمآ لالج  یّلجت  اجنآ  لامج  یّلجت  ّتیبوبر  سمش  نایع  تیدوبع  جرب  زا  دش 
دمآ لاثمیب  هجو  لاثمت  شتعلط  سمش  هک  يردقلاۀلیل  ردنا  قرشم  يردب  تفات  قرشم  ز 

دمآ لاحم  نکمم  شنیب  رد  ینکمم  وا  نوچ  هک  نکمم  یکی  دش  بجاو  رون  زا  تانکمم  رب  نایع 
دمآ لادتعا  ار  ایبنا  لوقع  شلظ  هک  تماقلدتعم  يورس  تساخ  تماما  ناتسب  ز 

دمآ لاصخ  رب  شنیرفآناج  زا  نسحا  نسحا  هک  يدنزرف  دروآ  نیسح  زا  رهد  نسُح  يامیس  هب 
دمآ لامک  ار  شملِح  هک  دراد  نآ  ملع  لامک  ملاع  رد  هک  ار  شملع  تفای  شملح  ربص و  رد  ناوت 

دمآ لامهیب  شلامج  تیدوبع  خرچ  رد  هک  مناوخ  ایلوالاسمش  هبتر  رد  شرگ  دشاب  اور 
دمآ لاقتنا  دمحا  جارعم  ات  هقان  ریس  هب  ار  رش  نیا  جارعم و  نسوت  دمآ  فرفر  ار  یبن 

دمآ لاصتا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  اب  ار  یلع  نیا  جارعم  هب  اهنییعت  زا  دوب  یتسین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  جارعم  وچ 
دمآ لاغپ  زا  شدرگ  وچمه  یتسه  هاگرخ  نیا  هک  یتوهال  هاش  نآ  درک  جارعم  یتسین  رد  نانچ 
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دمآ لاغتشا  ندرک  هدجس  شراهن  لیل و  رد  هک  ناقاتشم  دزن  ار  نیدجاس  دمآ  دیس  زور  نآ  زا 

دمآ لاقم  زا  شلاح  ییوب ز  ار  لاح  لها  هک  شراثآ  رد  رگنب  يرب  وب  شلاح  یهاوخ ز  رگا 
دمآ لالز  بآ  نیز  هدنز  ناماکهنشت  ناج  هک  يراد  شطع  رگ  شمالک  دیحوت  ماج  زا  شونب 

دمآ لامج  تآرم  هک  رگنب  وا  ردنا  ار  ادخ  قح  لامج  تآرم  تشگ  قح  دبع  وک  نآ  ره 
دمآ لازیال  نسح  تآرم  لزا  زا  هرهچ  نیا  هک  دشاب  وا  رادید  دبا  ات  نادزی  رادید  ارم 

دمآ لاؤس  نیا  ناسل و  نیا  مه  شناوت  لضف  زا  هک  دهاوخیم  وت  رادید  وت  زا  ملاع  ود  ردنا  داوف » »
( ینامرک داؤف  )

***

ینامسآ نشج 

دیدپ دمآ  نینمؤم  تانمؤم و  دجو  زور  دیدپ  دمآ  نیمراچ  ماما  دالیم  نشج 
دیدپ دمآ  نیدباعلانیز  داّجس  ترضح  ندل  ملع  رهوج  تلیضف  جاّتلاةّرد 

دیدپ دمآ  نیشنلد  يرهچ  هب  ناسنا  خر  رد  رف  لالجا و  ناهج  کی  تمارک  دجم و  کلف  کی 
دیدپ دمآ  نیمز  رب  یباتفآ  ینامسآ  لضف  رهد  کی  اضر  ملاع  کی  میلست  ناهج  کی 
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دیدپ دمآ  نید  بطق  یهلا ، ملع  نزاخ  لضف  سونایقا  جوم  تیالو  يایرد  کُلف 

دیدپ دمآ  نیسپاو  زور  هب  نایصع  عفاش  دابعلانیز  ابع  لآ  سماخ  مشچ  رون 
دیدپ دمآ  نیط  ءام و  زا  ناس  هچ  رهوگ  نینچ  نیاک  نآ  زا  دنراد  ناهد  رب  تربع  تشگنا  نایشرع 

دیدپ دمآ  نیعم  رای و  مغ  زور  ار  نیدجاس  هرز  دمآ  ناج  مارآ  جنر  هاگ  ار  نیدباع 
دیدپ دمآ  نیا  نآ و  يادتقم  نآ  نیمز  رد  اهنرق  اهنامسآ  رد  لد  تسجیم  ار  هچنآ 
دیدپ دمآ  نیمث  ّرد  نینچ  ار  نامیا  رحب  نایع  دمآ  یحّضلا  سمش  نانچ  ار  یتسه  خرچ 

دیدپ دمآ  نیبم  نآرق  نتم  دمرس ، ضیف  ّقح  رارسالانزخم  شناد ، نیرحبلاعمجم 
دیدپ دمآ  نیصح  ینصح  وا  زا  ار  یتسه  کلم  راکشآ  دش  نیکر  ینکر  وا  زا  ار  نامیا  خاک 

دیدپ دمآ  نیس  ای و  بانج  اهاط  ترضح  یتا » له   » رادجات ینولس »  » تخت ثراو 
دیدپ دمآ  نیمالا  حور  نیمز  رد  ایوگ  زاب  شرع  شدالیم ز  کیربت  ندروآ  یپ  زا 

دیدپ دمآ  نیمراچ  ماما  دالیم  زور  نایعیش  رب  تنمیم  يارب  ییاط »  » وگزاب
***

( ییاط )

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  حدم  رد 
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دش نیگنر  گنراگنر  ياهلگ  زا  شیور  نوچ  نیمز  دش  نیکشم  زاب  مرای  فلز  نوچ  اوه  دمآ  راهب 

دش نیرسن  يوب  زو  نیمسای  زا  نتخ  کشر  نمچ  نوگانوگ  شقن  زا  نیمز  دش  ینیچ  ناتسراگن 
دش نیسای  لآ  ناتسوب  زا  یلبنس  ریسا  اهاط  نشلگ  زا  یلگ  وحم  دش  هتفشآ  ِلد 

دش نیریش  رهد  قاذم  شیوجلد  لعل  ضیف  شیوم ز  لبنس  زا  سرپم  شیور ؟ لگ  زا  میوگ  هچ 
دش نیورپ  هشوخ  کی  زا  مک  لبنس  نمرخ  نآ  اب  هک  لگ  دشاب  هچ  شیور  لگ  اب  لداعت  نازیم  هب 

دش نیکمت  ّزع و  باجح  وا  ياسکشم  فلز  ود  دوب  نونکم  بیغ  روهظ  وا  يازفناج  لامج 
دش نیوکت  کلم  راوسهش  تمارک  نادیم  هب  تماق  دق و  نآ  ورس  نیلّوا  تماقتسا  غاب  هب 

دش نّییبن  ملع  رقاب  دمحم ، رفعجوبا  دمرس  دنسم  نیز  بیز و  دمحا ، كاپ  لیلس 
دش نیتسخن  لقع  یناث  یناعم  تاذ و  رد  هک  یناحبس  ضیف  رادم  ینّابر ، ملع  طیحم 

دش نییآ  نید و  جاور  وا  زک  قح ، هار  جارس  وب  قیاقش  وج ، قیاقر  وج ، قیاقد  وگ ، قیاقح 
دش نیرمت  هب  نیک  رهز  رهب  یماکخلت  نآ  رگم  ناورمینب  زا  نابوخ  هاش  نآ  دیشچ  اهترارم 
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دش نیلاب  عمش  تقیقح  مزب  دهاش  ار  وا  هچ  تخوس  اپارس  نازوس  رگخا  نآ  زا  رگ  دوبن  بجع 

دش نیز  لجا  بسا  نایناورم  هنیک  روج  نازابناج ز  نادیم  هصرع  زاتهّکی  يارب 
( یناهفصا يورغ  )

***

رثوک یقاس  رورس 

دش رود  هرابود  تملظ  ناهج  رد  دش  نایع  سمش  دش  رونرپ  همه  ملاع  ایربک  فطل  بشما ز 
دش رورسم  نآ  زا  رثوک  یقاس  مشچ  ود  رون  دش  روک  نابات  رون  زا  یلو  مصخ  ناس  شافخ 

دش روش  طاشن و  زا  رپ  ادخ  نادرم  ياهلد  دش  روجنر  هدرزآ و  ار  رون  نیا  دید  سیلبا 
نم  رخف ز  نیا  زا  نشور  نیسحلا  نب  یلع  مشچ  نسح  تنب  همطاف  زا  نیمجنپ  ماما  دمآ 

ایربک شرع  ناّکس  بجع  رد  یلجت  نیا  زا  ادخ  رون  زا  دش  نشور  نیدجاس  ماما  تیب 
ایبنالا متخ  راونا  ون  دمآ ز  نایع  ییوگ  امس  ردنا  نایبورک  وگ  سودق  وگ ، حّوبس 

یضترم  كاپ  لسن  زا  نیسح  شیوب  نسح  شیور  یبتجم  ماما  تخد  هداز  ایند  هب  دمآ 
دوب مکحم  یبن  نید  وا  لضف  ملح و  ملع و  زا  دوب  تمصع  نماد  زک  رسپ  ابیز  نیا  زا  هب  هب 
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دوب مظعا  هدنامرف  یتفال  هاش  دننام  دوب  ملاع  ربهر  نآ  یفطصم  شدج  مان  مه 

مالسلا هیلع  مولعلا  رقاب 

نورب  دیآ  باتفآ  بشما  هم  ياج  قفا  زک  نورب  دیآ  بارطضا  زا  لد  هک  هد  یم  ایقاس 
نورب  دیآ  باشوخ  ّرد  ماهدید  زا  کشا  ياج  فعش  طرف  زا  هک  یقاس  يا  نک  متسم  نانچنآ 

نورب  دیآ  باجحیب  مرای  هدرپ  تشپ  ات ز  لالج  هاج و  دص  هب  بشما  ایب  نک  يداش  مزب 
نورب  دیآ  باسح  زا  شتافص  فیصوت  هک  نآ  نیمجنپ  ماما  دوعسم  دالیم  بش  دش 

نورب  دیآ  بالگ  لگ ، زا  وا  يور  مرش  ات ز  قشع  رازلگ  لگ  یتیگ  هصرع  رد  مدق  دز 
نورب  دیآ  بأم  یمتخ  هوابون  بکوم  قح  بُرق  هاگراب  زک  نک  زاب  نیبقح  مشخ 
نورب  دیآ  بارت  زا  ربنع  دوع و  کشم و  يوب  ملع  يایرد  رُد  اب  تنمیم  مودق  زا 
نورب  دیآ  باقنیب  ام  خرخرف  فسوی  شَخُر  رون  زا  ددرگ  یتسه  کلم  رونم  ات 

نورب  دیآ  باضخ  قرغ  نانز  قِهقِه  نانج  زا  شندید  يارب  زا  مدآ  هک  یهاش  نآ  دمآ 
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نورب  دیآ  باتش  دص  اب  شَخُر  رادید  رهب  روط  هوک  زا  اصع  اب  یسوم  هک  یهاش  نآ  دمآ 

نورب  دیآ  باتک  اب  میرم  نب  یسیع  ترضح  شرضحم  زا  ضیف  بسک  رهب  هک  یهاش  نآ  دمآ 
نورب  دیآ  بایماک  نامیا  لخن  شیافص  زک  افص  قدص و  بتکم  ياورنامرف  نآ  دمآ 

نورب دیآ  باوج  لکشم  ره  لح  يارب  زا  شقطان  باتک  زک  يراگزومآ  نآ  دمآ 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تدالو 

رقاب ترضح  يانث  فصو و  زا  یحرش  میوگ  هک  رقاب  ترضح  يارب  بشما  دنزیم  َرپ  ملد 
رقاب ترضح  ياج  هب  ملعا  رترب و  ار  یسک  اوقت  شناد و  ملع و  هب  یتیگ  هدید  هدیدن 

رقاب ترضح  يادگ  رسکی  ناهج  نیطالس  هدیدرگ  شیوخ  زاین  تاجاح و  عفر  رهب  ز 
رقاب ترضح  ياهب  دنادیمن  سک  قح  زج  هک  زجاع  وا  حدم  زا  ملق  نَکلا  وا  فصو  زا  نابز 

رقاب ترضح  ياخس  فطل و  ششخب و  دوج و  هب  مدرم  تمدخ  رهب  یتیگ ز  ردام  دیازن 
رقاب ترضح  يافو  رهم و  یکاپ و  قدص و  اناد ز  فراع و  تریح  هب  تام و  رشب  لقع  دوب 
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رقاب ترضح  يادف  ددرگ  یملاع  ناج  هک  ربهر  يداه  وا  دوب  رسکی  ناهج  تارذ  هب 
رقاب ترضح  يابرلد  يوررون  مرش  تلجح ز  زا  دیشروخ  هم و  دش  ناهنپ  ربا  ریز  هب 

رقاب ترضح  ياهتنمیب  شناد  رحب  لد ز  يا  ادخ  نادرم  وچ  نک  تلیضف  بسک  ورب 
رقاب ترضح  ياعد  دشخب  افش  يدرد  ره  هب  اتکی  قلاخ  دزن  هب  ام  عیفش  ددرگ  رگا 

رقاب ترضح  ياپ  ياج  دراذگ  اپ  سک  نآ  ره  خزود  شتآ  میب  ار ز  وا  دنک  نمیا  ادخ 
رقاب ترضح  ياول  تحت  هیاس و  ریز  هب  تحار  هدوسآ و  دوب  تنحم  مغ و  هودنا و  ز 

رقاب ترضح  يالو  زا  مد  اسم  حبص و  دنز  يدنوادخ  فطل  زا  هک  سب  نیا  ار  هدیلوژ »  » دوب
( يروباشین هدیلوژ  )

***

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدید  رون 

نکش  قنور  ار  رهم  ابیز  يور  هام  يا ز  نز و  هنعط  ربونص  رب  انعر  ّدق  ورس  يا ز 
نمچ  ورس  زا  دیشروخ و  ندید  زا  تسا  غراف  دبا  ات  دنیب  وت  دق  خر و  سک  ره  نم  وچمه 
نهد  دیاشگن  چیه  تناهد  مرش  زا  هچنغ  راذع  لگ  ياغاب  فرط  رد  مدحبص  یمارخ  رگ 
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نمجنا  ملاع  ود  نابوخ  دنراد  اجک  ره  يربلد  نسح و  طرف  زا  نمجنا  عمش  وت  يا 

نقذ  هاچ  رد  هداتفا  تفسوی  نارازه  دص  کنآ  زا  داد  دیاشن  فسوی  اب  وت  نسح  تبسن 
نتخ  کشم  قنور  هتسکش  تیوسیگ  يوب  رصتخم  لباب  حرش  هدومن  تیوداج  مشچ 

نم  ناج  اب  نینزان  يا  دنکیم  تقشع  هچنآ  حرش ز  داد  مناوت  نوچ  فصو و  درک  مناوت  یک 
نخس  نوزوم  منک  تیانعر  دق  لایخ  اب  رگم  تفلز  مغ  زا  ناشیرپ  معبط  دوب  سب 

ننملاوذ  لالجلاوذ  تاذ  حاّدم  دوب  شک  مالسلا  هیلع  نیمجنپ  ماما  لوا  رداص  حیدم  رد 
نلع  ّرس و  فشاک  نیّیبنلاملع  نزخم  ناج  سنا و  ویدخ  ربمغیپ  طبس  ردیح  لبش 

ننس  راداوه  هَّللا  لوسر  عرش  یماح  اسنلاریخ  هدید  يایض  رقاب  ترضح 
نز  درم و  اربغ ، كالفا ، هم ، دیشروخ ، بش ، زور ، ینک  دهاوخ  رگ  هک  ییاناوت  هلالجا  ّلج 

نغز  غاز و  وا  رما  زا  دنوش  يرمق  لبلب و  لگ  راخ ، راهب و  ددرگ  وا  يامیا  کی  هب  يد 
نمد  زا  دیور  هزبس  ای  نمچ  رد  دزیخ  هلال  رگا  دوبن ، نید  رازلگ  لگ  نآ  يالویب 
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نحم  جنر و  عفاد  مظعا  مسا  نوچ  وا  مسا  نیقی  لها  هلبق  قح  هناخ  نوچ  وا  يوک 

نل  تفگ : یسوم  هب  مه  مّلک  تفگ : یسیع  هب  مه  نیعم  دمآ  حون  هب  مه  ثیغم و  دش  مدآ  هب  مه 
؟ نمث دنادیم  هک  ار  تقیقح  يایرد  ّرد  شیپ  هب  مرآ  زجع  هک  زج  شتاذ  فصو  میوگ  هچ  نم 

( یناهفصا ریغص  )
***

مالسلا هیلع  قداص  ماما 

ماهناسف  لایخ و  رکف و  زرم  نوریب ز  ماهنازخ  ار  قح  تقیقح  متسیک  نم 
ماهنافراع  هفسلف  مادم  ضیف  ملع  نیشندنسم  بهذم و  راذگناینب 

ماهناشن  ار  نسح  حلص  ربص و  يوگلا  همطاف  لجن  یلع ، روپ  یبن و  طبس 
ماهناوج  تدابع  لخن  هب  نیدباع  نوچ  ماینیسح  خرس  تضهن  رادهنیئآ 

ماهنارکیب  می  دوب ز  ياهرطق  کی  دوج  اخس و  تسا و  نم  باب  مولعلارحب 
ماهنامز  فاق  هب  ملع  زارف  مچرپ  لوصا  قطنم و  هفسلف و  هقف و  داتسا 

ماهناخ  هشیپ  متس  مصخ  هدرک  روصحم  نوگریق  ّوج  نیا  رد  لالج  همه  نیا  اب 
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ماهنابش  زوس  گنس ز  هلان  هب  دیآ  تسپ  عیبّرلانبا  هنابش  شروی  زا 

ماهنایشحو  نورب  هناخ  دشکیم ز  ات  نم  تیب  لها  نت  دیب  ناسهب  دزرل 
ماهناور  شبسا  یپ  رد  هدایپ  ياپ  فیعض  نت  اب  نم  هراوس و  ایحیب  نآ 

ماهنایزات  دنزب  منک  رگا  يدنک  ریما  رب  رد  ورب  دنت  هک  دنک  يدنت 
ماهناخ  برد  نیک  هر  زا  دندز  شتآ  یلع  هناخ  ِرَد  دناهتخوس  هک  نانآ 

( یناهفصا هدیلوژ  )
***

قداص حبص 

قفاوم  یمدمه  اب  نیشنب  هزبس  ياپ  رد  قداص  حبص  راونا  دیآرب  قفا  زا  نوچ 
قیاقش  زا  رپ  ارحص  نیحایر  زا  رپ  ناتسب  ناراسهوک  هلالرپ  ناراهب  مسوم  دش 

قشاع  ماک  هب  دمآ  قوشعم  هک  ادخ  رکش  يرارقیب  درکیم  لگ  مغ  رد  هک  لبلب 
قماو  رانک  رد  رس  ارذع  هداهن  وس  کی  نیریش  هاگمزب  رد  ورسخ  هتسشن  وسکی 

قیاق  بآ  يور  رب  دنکفا  هفوکش  زا  داب  غاب  رد  زبس  يابید  درتسگ  راهب  ربا 

قداص www.Ghaemiyeh.comحبص  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 318 

http://www.ghaemiyeh.com


297 ص :
قیالع  رس  رب  اپ  دنداهن  نالدبحاص  اجنآ  هک  وش  میلست  قوشعم  ناتسآ  رب 

قفانم  هدنب  يا  تلفغ و  باوخ  تسم  ياک  زیگناروش  دایرف  زیخرحس  لبلب  دز 
قلاخ  هاگشیپ  رد  دنلان  هک  نآ  هاگ  دش  دوبعم  يانث  دمح و  دنناوخ  هک  نآ  تقو  دش 

مالسلا  هیلع  قداص  لامج  فصو  دیارس  لگ  خاش  رب  اجنآ  لبلب  هک  رذگب  دمحا  ناتسوب  زا 
قیاف  هریت  ماش  رب  شارآ  ملاع  حبص  دش  دمآرب  قفا  زا  نوچ  قداص  لامج  رون 

قراشم  زا  دش  علاط  شملع  باتفآ  نوچ  وا  لیاضف  رون  تشذگب  برغ  قرش و  زا 
قراوش  علطم  خر  تایانع  عبنم  لد  یناعم  رهوگ  ناج  لیاضف ، رکیپ  نت 

قیال  دوب و  هتسیاش  شدوجو  رهوگ  نوچ  تخودنا  تمکح  ياهرُد  ایرد  فدص ز  نوچمه 
قیالخ  لد  نشور  شلامج  وترپ  زا  دیحوت  ساسا  مکحم  شلامک  هیاپ  رب 

قیاقح  همشچرس  تالامک ، هنیجنگ  ناکما  غاب  داشمش  نامیا ، جرب  دیشروخ 
قیاع  ياهمسج  رب  وا  تیاده  رون  دباتب  ياهظحل  رگ  رسکی  دنوش  يداه 
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قباطم  دوخ  لصا  اب  تسا  يداوس  بجع  هو ! هو ! ادیوه  قح  تایآ  تسوا  هنیس  حول  رب 

قیادح  زا  رتمّرخ  شکاپ  ياههشیدنا  بکاوک  زا  رتنشور  شکانبات  راکفا 
قذاح  بیبط  نیا  زا  دنیوج  شیوخ  نامرد  نادنمدرد  هک  نیزگب  ار  يرفعج  نییآ 
قیاش  وت  ندید  رب  تسا  یقلخ  هک  خر  يامنب  تیور  قایتشا  زج  درادن  اسر »  » اهاش

قثاو  ياجر  ار  ام  تسوت  تعافش  ردناک  میرادنرب  وت  زا  تسد  تمایق  هصرع  رد 
( اسر مساق  رتکد  )

***

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  دّلوت 

داهن ناهیک  ياهزات  ياههولج  عیادب  زا  داهن  نادرگ  هنودرگ  يرگید  حرط  زاب 
داهن ناولا  یلگ  ینیب  فرط  ره  ناتسب  تشد و  ابص  داب  مدقم  اب  ناهج  ون  یحرط  تخیر 

داهن ناجرم  ؤلؤل و  منبش  يروس ز  لگ  رب  دش  شاپرهوگ  زیررهوگ و  زاب  تمحر  ربا 
داهن ناکد  رب  لفق  تسب و  راّطع  ار  هلبط  شورفربنع  میسن  دیدرگ و  ياسربنع  داب 

داهن ناحلا  هدرپ  دش ، لگ  رادید  زا  شوخرس  ناتسلگ  ياضف  رد  هدیشک  نارجه  لبلب 
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داهن نامعن  هلال  رس ، رب  هداجیب  زا  یجات  تفرگ  رگید  یقنور  ارحص  هوک و  ناتسوب و 

داهن ناّنم  رداق  ناسحا ، هک ز  قداص  رفعج  ماما  نید ، هاش  نمی  زا  تسه  راثآ  همه  نیا 
داهن ناکما  ملاع  رد  شسدقا  مودق  واک  دوب  هعمج ، ردنا  لوالاعیبر ، هام  هدفه 

داهن ناسحا  ّتنم و  قیالخ  رب  یلاعتقح  تفرعم  نامسآ  باتفآ  عولط  اب 
داهن نادزی  زا  يراونا  ناهج  رب  ؤلألت  نیز  یگدنبات  قح  دیشروخ  ناکم  نوک و  رب  درک 

داهن نایدا  كرات  رب  ار  رخف  جات  تشگ و  باب  ّدج و  يافص  ملع و  بتکم  زا  روهرهب 
داهن نامرف  طخ  رب  رس  شرضحم  ردنا  هک  نآ  ضیفتسم  دش  وا  یملع  خماش  ماقم  زا 

داهن نامیا  هیاپ  نکر و  هک  فرعا  هقفا و  دوب  قیّدص  یلماع  لضفا  یقتا و  ملعا و 
داهن ناهرب  تّجح و  رب  انب  ار  نییآ  دوب و  ادتقم  قح و  ناهرب  هوعدلاباجتسم و 

داهن ناینب  يرفعج  مسر  هب  بهذم  ار  هعیش  رابتعا  شدوجو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  نید  هتفای 
داهن نادیم  رد  ياپ  تعیرش  جیورت  رهب  شايدرگاش  زا  دندوب  ناروشناد  رختفم 
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داهن ناّیح  رباج  یمیش  ملع  ياههیاپ  رامشیب  ملاع  نادرگاش  دومرف  تیبرت 

داهن نارقا  رسمه و  رب  ادخ  ار  وا  يرترب  نورق  رد  دیازن  زگره  وا  لثم  یتیگ  مام 
داهن نادرگرس  رکف ، نانع  شیالاو  ردق  وا  فیصوت  زا  دمآ  زجاع  هماخ  نابز  رگ 

داهن نامرد  یپ  مهرم  لد  هب  اهاش  وت  فطل  زاسمار  نیزرف »  » شیوخ ناتسآ  زا  دیماان 
( نیزرف نیسحلادبع  )

***

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تدالو 

دزیرب ربنیمیس  رای  قشع  هب  رغاس  رد  هداب  دزیرب  رغاس  رد  هداب  بشما  یقاس  رگ  دزسیم 
دزیرب رتفد  هحفص  رب  ملق  زا  رهوج  ياج  ربلد  فصو  يارب  بشما  رز  بآ  رگ  دزسیم 

دزیرب رهوگ  ّرُد و  لعل و  ماهنیس  زا  رعش  ياج  دیاشگَرپ  معبط  یطوط  رگا  بشما  دزسیم 
دزیرب ربنع  هگ  رطع و  هگ  نیمز  رب  ناراب  ياج  تمحر  ربا  قح  تمحر  زا  رگا  بشما  دزسیم 

دزیرب رَز  العا  شرع  زا  ناهج  قلخ  رس  رب  يداش  طرف  زا  نیمالاحور  رگا  بشما  دزسیم 
دزیرب ربمغیپ  يور  زا  رون  راسخر و  زا  يداش  جئاوحلاباب  ندید  زا  رگا  بشما  دزسیم 
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دزیرب رثوک  یقاس  ناگدید  زا  قوش  کشا  رفعج  نب  یسوم  مدقم  زا  رگا  بشما  دزسیم 

دزیرب رتخا  نتشیوخ  ناگدید  زا  نامسآ  وا  مدقم  راثن  رهب  رگا  بشما  دزسیم ،
دزیرب رمجم  رد  دوع  نادوسح  يروک  رهب  میرم  دولوم  نیا  نمی  زا  رگا  بشما  دزسیم 

دزیرب رفعج  یسوم  مصخ  قرف  رب  مغ  كاخ  تملظ  ربا  نامسآ و  زا  رگا  بشما  دزسیم 
دزیرب رد  زا  رورس  يداش و  راوید و  زا  دجو  شمودق  نمی  زا  هک  نآ  یتسه  کلم  رد  مدق  دز 

دزیرب رتخا  لد  قوش  زا  سدقلاحور  نامسآز  وا  مدقم  راثن  رهب  زا  هک  یهاش  مدق  دز 
دزیرب رهوگ  ناگ  هدیلوژ »  » هنیس زا  رعش  ياج  وا  تحدم  يارب  زک  ییاورنامرف  نآ  دمآ 

( يروباشین هدیلوژ  )
***

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  دلوت 

دنکیم ادص  ار  قح  نادیرم  دنکیم  ادن  يدانم  تسا و  بش 
دنکیم او  قلخ  خر  رب  ادخ  ار  شیوخ  تمحر  رد  بشما  هک 

دنکیم اّمنا  هنامیپ  هب  اروهط  ًابارش  بش  هناخمخ  ز 
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دنکیم اطع  ار  ياهیدهنارگ  ادخ  رفعج  نب  یسوم  هب  تمحر  ز 

دنکیم ادج  لطاب  ار ز  قح  هک  یتیآ  قح  هدرک  اطع  همجن  هب 
دنکیم ادتقا  وا  رب  ملاع  هک  ملاع  هب  یسوم  نب  یلع  دز  مدق 

دنکیم ایض  بسک  سمش  وا  زک  یسومشلا  سمش  هداد  یحضلا  سمش  هب 
دنکیم الط  ار  ام  بلق  سم  شرهم  هک  يرهم  هدنشخر  دیشخرد 

دنکیم اضق  رد  الب  ربص  هک  تقبس  يوگ  درب  تعفر  شّدج ز  وچ 
دنکیم یتاله  وا  فیصوت  هک  قتشم  هتشگ  وا  مان  یلع  مان  ز 

دنکیم ایح  وا  خر  زا  مرش  هک  بان  رُد  ار  یمطاف  تمصع  دوب 
دنکیم ادخ  نید  هدنیاپ  هک  یحلص  رادملع  ار  نَسَح  وا  دوب 
دنکیم انف  ار  متس  خاک  هک  روشاع  خرس  تضهن  ثراو  دوب 

دنکیم اعد  شنایعیش  رب  هک  دابعلانیز  وچ  تدابع  رد  دوب 
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303 ص :
دنکیم ایمیک  رشب  رکف  هک  ملع  زا  ییایرد  تسا  مولعلارحب  وچ 
دنکیم الو  اب  نآ  نیمضت  هک  قداص  هقف  دش  هدنز  اضرلاهقف  ز 
دنکیم اصعیب  لمع  نیا  اضر  ار  اصع  یسوم  درک  اهدژا  رگا 

دنکیم اههچ  یسوم  روپ  نیبب  ناریش  ریوصت  هدرپ  رد  هدنز  دنک 
دنکیم اهر  شیالب  ماد  دنیبب ز  یماد  هب  ار  ییوهآ  رگا 

دنکیم اود  ار  اهدرد  ام  نامرد ز  هخسنیب  هک  یبیبط  وا  دوب 
دنکیم اور  ار  ام  تاجاح  هک  ششخب  دوج و  رهظم  دوب  شباب  وچ 
دنکیم اضر  شیاضر  طرف  ار ز  ادخ  ام  زا  تسا  فوئر  هک  سب  ز 

دنکیم ادخ  لوسر  شفصو  هک  نت  هراپ  دوب  ار  ادخ  لوسر 
دنکیم افص  قدص و  هب  ترایز  ار  وا  هک  ره  دنک  ترایز  ار  ادخ 
دنکیم اجهس  ار  نآ  یفالت  راب  کی  هک  ره  دور  شربق  رادید  هب 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  www.Ghaemiyeh.comدلوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 325 

http://www.ghaemiyeh.com


304 ص :
دنکیم افو  هداد  هک  یلوق  هب  ادرف  هک  یلوق  هداد  وا  هدیلوژ »  » هب

( يروباشین هدیلوژ  )
***

هلآ هیلع و  هللا  یلص  اضر  دراد  رسپ 

اضر دراد  رگداد  يادخ  رکش  نابز  رب  اضر  دراد  رمق  صرق  یکی  بشما  لغب  رد 
اضر دراد  رسپ  دالیم  نشج  شمیرح  رد  دوشیم  ناغارچ  یسوم  هداز  هاگراب 

اضر دراد  رب  هب  ار  دمحم  شنامشچ  رون  رگم  ای  بشما ، هدیدرگ  هم  رهم و  نارتقا 
اضر دراد  ردپ  زا  کیربت  ماغیپ  رسپ  نیز  اطع  يدنزرف  هدرک  قح  نیمتشه  ماما  رب 
اضر دراد  رشبلاریخ  ترضح  زا  تینهت  وا  دالیم  رب  هک  تمصع  رُد  اتکی  نآ  دمآ 

اضر دراد  رصب  رون  نیبب  بشما  ایب  وگ  دز  هنعط  یسوم  دنزرف  رب  هک  نآ  یمیقع  رب 
اضر دراد  رحس  ات  شلفط  رهب  زا  باوخ  رکذ  بل  هب  رادیب و  هتسشنب  وا  دهم  رانک  رد 
اضر دراد  رت  نامشچ  ارچ  منادیمن  نم  دوب  نایرگ  دیوگیم و  وا  رهب  زا  باوخ  رکذ 

اضر دراد  ربخ  وا  راک  نایاپ  زا  هک  نوچ  نیمغ  لد  یهاگ  تسا و  داش  تبهوم  نیا  زا  یهاگ 
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305 ص :
اضر دراد  رختفم  شمادم  بصنم  نیدب  رگ  راختفا  سب  دنکیم  وا  یحادم  زا  ورسخ » »

( داژنورسخ دّمحم  )
***

مالسلا هیلع  همئالاداوج  ترضح  دوعسم  دالیم  رد 

دش ادیپ  يرمث  تیاده  ناتسلگ  زا  دش  ادیپ  يرمق  تیالو  ناتسبش  زا 
دش ادیپ  يرهگ  تیانع  يایرد  هک ز  شورخ  شوج و  رد  هدمآ  مرک  جاّوم  رحب 

دش ادیپ  يرحس  كرابم  ماش  یپ  زک  لیربج  دز  ادن  تسا ، داوج  دالیم  بش 
دش ادیپ  يرمق  تیالو  دیشروخ  هک ز  دیون  داد  بجر  ناشخرد  هام  قفا  زا 

دش ادیپ  يرسپ  ار  اضر  هناحیر »  » هک ز ماشم  هب  یتشهب  ناحیر  تهکن  دسریم 
دش ادیپ  يرصب  رون  دمآ و  رسپ  هک  يرسپ  هار  هب  مشچ  ردپ  دوب  اهلاس 

دش ادیپ  يرشب  یتوکلم  تافص  رد  داوج  تسوا  بقل  دّمحم ، شوکین  مان 
دش ادیپ  يرگداد  سرداد  ورسخ  یسرداد  یپ  ار ز  ناهج  ناهاوخداد 

دش ادیپ  يرس  جات  ارم  هک  دزان  ملع  كاپ  رهوگ  نادب  هک  تلیضف ، دهز و  رهظم 
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306 ص :
دش ادیپ  يرظنبحاص  كدوک  رد  هک ز  لاجر  ناگرزب و  نومأم ز  هتسارآ  سلجم 

دش ادیپ  يرتهتسیاش  رترب و  همه  زک  لاؤس  هنوگره  هب  داد  نایسلجم  خساپ 
دش ادیپ  يرن  ریش  نید  هشیب  رد  هک  ناز  نایعّدم  تفصهابور  هتخادنا  رپس 

دش ادیپ  يربهار  ار  هلفاق  روخم  مغ  نادرگرس  ياهدش  تریح  يداو  رد  هک  يا 
دش ادیپ  يرگجنینوخ  لبلب  نم  وچ  دص  شخر  ياشامت  هب  وس  ره  هک ز  لگ  نآ  مّرخ 

دش ادیپ  يررش  شلاصو  قوش  زا  لد  رد  دیسر  شیمارگ  دج  هحیار  ودب  وچ 
دش ادیپ  يرگد  يافص  فطل و  ار  كاخ  مه  هب  دندیسر  همشچرس  ود  دادغب  هب  نوچ 
دش ادیپ  يرثاابیز  دز و  یجوم  عبط  مالسلا  هیلع  داوج  نویامه  دالیم  يداش  اسر »  » يا

( اسر مساق  رتکد  )
***

ادخ تاکرب  لوزن 

داشگ يادخ  تمحرم  رد  قلخ  يور  هب  داوج  ماما  ناهج  نیا  رب  وچ  هدید  دوشگ 
دارم کیپ  زاین ، لها  هب  هدژم  دادب  مالسلا  هیلع  اضر  ناتسوب  شیور ز  لگ  ات  تفکش 
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307 ص :
دالیم نیا  قوش  دش ز  ناوج  ریپ  ناهج  دولوم  نیا  يور  دش ز  قح  یّلجت  نایع 

داش دش  ججحلانماث  وا  خر  ندید  بجر ز  هام  مهد ز  زور  هک  ماما  مهن 
داهن ماگ  وچ  نیمز  رب  وا  مدقم  نمی  دش ز  لزان  يادخ ، تاکرب  نامسآز 

دابکرابم همغن  کلف  ماب  کَلَم ز  دورس  قایتشا  زو  گنچ  هب  گنچ  تفرگ 
داشگ رهد  هب  ادخ  دوج  رهظم  هدید  وچ  مامت  درک  قلخ  هب  ار  مرک  دوج و  يادخ ،

داشرا وا  زا  لقع  تسا  هتفرگ  هک  فرش  یهز  يرای  وا  زا  ملع  تسا  هتسج  هک  ماقم  یهز 
دازآ هدنب و  هتسج  شفنک  رد  هانپ  دیپس  هایس و  وا  فاطلا  هب  هتسب  دیما 

دادعتسا تفای  هولج  وا  شنیب  رون  درخ ز  ملع و  تفرگ  ناج  وا  شناد  ضیف  ز 
داجیا دوج  ناهج  دش  وا  تمه  تسد  هب  ماوق  تفرگ  مرک  شمیمع  فطل  نمی  هب 

دابق تسوا  هوکش  ّرف و  هگرد  مالغ  یط  متاح  تسوا  دوج  هگراب  يادگ 
دادمتسا ریپ  لقع  وا  ترکف  دنک ز  نشور  درخ  شاهشیدنا  وترپ  دوب ز 
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308 ص :
دادیب نمرخ  هب  شرهق  هلعش ز  تسا  هدز  لدع  رس  رب  هرامه  شرهم  هیاس ز  هدنکف 

دامج وچمه  میصقان  ام  شلامک  اب  هک  وا  تحیدم  رد  تسا  لال  هقطان  نابز 
دامر دوش ز  رتدرس  شهگن  زا  هرارش  دنک  فطل  رظن ز  خزود  شتآ  هب  رگا 
داعم زور  هب  دوب  سب  ارم  وت  تعافش  تسا  هیس  هنگ  زا  ملامعا  همان  هک  رگا 

داض دشاب  داص  رتنوزف ز  هک  ات  هرامه  اب  زا  فلا  تسا  رتمک  ددع  هب  ات  هشیمه 
داشلد مّرخ و  هتسویپ  وت  ّبحم  دوب  مغ  تنحم و  نیرق  میاد  وت  يودع  دوب 

( یسدق اضرمالغ  )
***

دوبعم بوبحم 

دوش یناشفالگ  لُگ ، زا  نیمز  يور  رساترس  دوش  یناغارچ  دیاب  نامسآ  نیمز و  بشما 
دوش ینارون  نییزت و  رسهبرس  ملاع  فانکا  دوش  یناوخلزغ  تسم  لگ  يور  قشع  هب  لبلب 

دوش ینابنج  هراوهگ  یپ  زا  رومأم  لییربج  دوش  ینابهگن  تُسپ  هدامآ  کلم  هگنآو 
هدمآ  دوج  همشچرس  اضرلانبا  داوج  ینعی  هدمآ  دوبعم  بوبحم  قح  ّقح  رب  تجح  نوچ 
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309 ص :
يدز  رپ  لاب و  شرع  رد  نیمالاحور  شمدقم  زک  يدز  رس  برثی  یهام ز  بجر  هام  مهد  رد 

يدزرب  شدوپ  رات و  رب  ررش  قح  تاذ  زورماک  يدز  رب  ربکاهَّللا  هرعن  لد  هدرپ  زو 
يدزرب  يداش  دایرف  ربخ  نیز  رثوک  یقاس  يدز  رسفا  قح  هدژم  نیز  ناهج  قلخ  كرات  رب 

هدمآ  دوج  همشچرس  اضرلانبا  داوج  ینعی  هدمآ  دوس  هیامرس  رشب  يرای  رهب  زک 
ام راز  لاح  هب  لماش  ادخ  فطل  هیاس  دش  ام  راک  زا  هرگ  دش  او  رسپابیز  نیا  نمی  زا 

ام رازاب  هیامرس  وا  دوج  ددرگ  هکنآ  ات  ام  رای  هدرپ  تشپ  زا  نایع  دش  قح  تمحر  زو 
ام رادلد  ام  تسد  زا  درب  لد  ییابرلد  اب  ام  رات  ماش  زور  نوچ  وا  رون  زا  هدش  نشور 

هدمآ  دوج  همشچرس  اضرلانبا  داوج  ینعی  هدمآ  دوعوم  زور  نآ  ناهج  قلخ  رب  وت  وگرب 
ار دومحم  مچرپ  وا  ناهج  رد  دزاس  هدنیاپ  ار  دوجوم  دوخ  دوج  اب  دنک  ایحا  هدمآ  وا 

ار دوبعم  قلاخ  وا  شتعاط  اب  دنک  یضار  ار  دوس  نایز و  هار  ام  رهب  صخشم  دزاس 
ار دوج  فطل  ناوخ  وا  ام  رهب  دزاس  هدرتسگ  ار  دورمن  شتآ  وا  ناهج  رد  دزاس  شوماخ 
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310 ص :
هدمآ  دوج  همشچرس  اضرلانبا  داوج  ینعی  هدمآ  دوجوم  دوج  زا  دوب  هچره  یتسه  ناک  رد 

دنک اوسر  دوخ  يامیا  کی  هب  ار  مثکانبا  ییحی  دنک  او  ار  ودع  تشم  دوخ  ملع  اب  هدمآ  وا 
دنک اشفا  رشب  رهب  ار  زار  نارازه  اهدص  دنک  اجرباپ  دیواج و  شقطنم  اب  ار  مالسا 

هدمآ  دوج  همشچرس  اضرلانبا  داوج  ینعی  هدمآ  دومحم  لسن  زا  ادخ  مکح  يرجم  وک 
دش قاط  یتسه  کلم  رد  یلع  نوچ  اوقت  دهز و  رد  دش  قافآ  هرهش  ات  وا  قلُخ  دمحا  دننام 

دش قادصم  همه  دزن  نسح  نوچ  يرابدرب  رد  دش  قارشا  همشچرس  شتمصع  ارهز  دننام 
دش قاحسا  فسوی و  دص  هدنب  تدابع  هاگ  دش  قاشع  هدنامرف  یلع  نب  نیسح  نوچمه 

هدمآ  دوج  همشچرس  اضرلانبا  داوج  ینعی  هدمآ  دوبعم  دوجسم  یگدنب  رد  نیدباع  نوچ 
ار ماع  صاخ و  رایشوه  دنک  قداص  هویش  اب  ار  مالسا  دهد  تنیز  وا  ملع  رقاب  دننام 

ار ماکحا  همه  ارجا  دنک  رفعج  یسوم  نوچ  ار  ماخ  دزاس  هتخپ  وا  نتشیوخ  رِکب  رکف  اب 
ار مایا  یخلت  وا  ام  رهب  زا  دنک  نیریش  ار  ماهوا  هچابید  دنز  مه  رب  اضر  نوچمه 
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هدمآ  دوج  همشچرس  اضرلانبا  داوج  ینعی  هدمآ  دوعسم  دیع  نیا  ناگ  هدیلوژ »  » ام رهب  زک 

( يروباشین هدیلوژ  )
***

مالسلا هیلع  یقنلایلع  ماما  ترضح  حدم  تدالو و  رد 

دیدپ دمآ  لاله  ار  ینامداش  دیع  زور  دیدپ  دمآ  لالج  شرع  زا  تّزع  باتفآ 
دیدپ دمآ  لاصو  ار  نارجه  ياهبش  تملظ  هوکش  هوک  زا  تشگ  نابات  لضف ، ِباتفآ 

دیدپ دمآ  لاس  هام و  ياهزور  نیرتهب  کنآ  زا  دمآ  طاشن  تقو  يداش و  ِزور  زور ،
دیدپ دمآ  لافهدنخرف  یتیآ  شلامج  زک  رگهولج  تیالو  جرب  زا  دیدرگ  يرتخا 

دیدپ دمآ  لاهن  مرخ  ار  عرش  ناتسلگ  نایع  دمآ  هامهدنبات  ار  ملع  نامسآ 
دیدپ دمآ  لاب  رپ و  شناد  نید و  يامه  رب  زارف  دمآ  باتفآ  تکوش  ّزع و  رهپس  رد 

دیدپ دمآ  لالم  جنر و  عفاد  ار  ناتسود  راکشآ  دش  ملا  درد و  هیام  ار  نانمشد 
دیدپ دمآ  لاصخ  دمحا  هش  هّمالايداه (1)  ادخ  فطل  زا  هک  نشور  تاهدید  ناملسم  يا 

. مالسا تّما  يامنهار  هّمالايداه : - 1 - 1
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دیدپ دمآ  لاّصتا  تابجوم  ار  نت  ناجنایع و  دمآ  داّحتا  تابجوم  ار  لد  قشع و 

دیدپ دمآ  لامکلا  لضف  یحضلاسمش ، قح  رونمما  ثوغ (2)  مرک ، ثیغ (1)  اخس  رحب  نید  نکر 
دیدپ دمآ  لالج  گنروا  هاج و  ریرس  ربلامک  ملع و  یمزلق  یلاعت ، لضف و  یملاع 

دیدپ دمآ  لامج  ار  تلیضف  ملع و  تمکحنایع و  دمآ  طیحم (3)  ار  تداعس  هاج و  تکوش و 
دیدپ دمآ  لاخ  طخ و  تقلخ  يابیز  خر  ربکنآ  رهب  ملاع  تفرگب  دوخ  هب  رگید  هولج 

دیدپ دمآ  لاحم  وکین  نتساوخ  تجاح  رهبنوچ  زورما  هاوخب  ییاط »  » ادخ زا  یهاوخ  هچ  ره 
***

( یناریمش ییاط  )

مالسلا هیلع  يداه  ترضح  مهد  ماما  دالیم 

دوشیم نازورف  بشما  ناج  روط  رد  ادخ  رون  دوشیم  ناوضر  دننام  یمرخ  زا  ناهج  بشما 
دوشیم نابات  يور  نآز  نید  ایند و  رگنشور  يرتخا  ددرگ  هدنبات  تمرکم  نامسآ  زا 

دوشیم نادنخ  دونشخ و  یلع  رثوک  یقاس  نوچ  نانزرغاس  ترشع و  رد  نامسآ  نیمز و  بشما 

. تاغللا ثایغ  درابیم  ربا  زا  هک  ناراب  ثیغ : - 1 - 1
. سردایرف ثوغ : - 2 - 2

. دنک هطاحا  ار  نیمز  مامت  هک  ایرد  هدنریگربرد ، هدننکهطاحا ، طیحم : - 3 - 3

مالسلا هیلع  يداه  ترضح  مهد  ماما  www.Ghaemiyeh.comدالیم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 334 

http://www.ghaemiyeh.com


313 ص :
دوشیم ناتسلگ  نوچمه  نآ  زا  یکاخ  ملاع  نیاک  یلگابیز  دنزیم  رس  تفرعم  ناتسوب  زا 

دوشیم ناشخر  رون  ناز  نامسآ  نیمز و  نشور  رحس  ماگنه  هب  ددرگ  رگهولج  ملاع  هب  يرون 
دوشیم ناناج  بوبحم  الو  لها  هقلحرس  یفطصم  مشچود  رون  ادخ  ضیف  همشچرس 

دوشیم نادزی  فطل  زا  ردپ  بشما  اضرنبا  اضر  زا  يراگدای  نآ  اضترا  جرب  دیشروخ 
دوشیم ناکما  کلم  رد  یبتجم  ملح  وچ  شملح  یضترم  وزاب  روز  رد  یفطصم  شناد  دهز و  رد 

دوشیم ناهنپ  ادیپ و  قح  ماکحا  رگایحا  نیسح  دننام  هدازآ  نیعود  رون  همطاف  رب 
دوشیم نارود  روهشم  درخ  ملع و  شناد  رد  نیقیلاملع  رقاب  نوچ  نیدباع  ناسب  دباع ،

دوشیم نارمع  ياسوم  وا  يانیس  رد  شوهدم  یتساسوم  رفعج و  مه  یتسار  رد  دوب  قداص 
دوشیم ناسنا  عون  رب  امنهر  مه  ربهر و  مه  نیمز  يور  وا  دعب  زک  نیمتفه  ماما  روپ 
دوشیم نامیا  نکر  مه  یقتم  مه  دهاز و  مه  یقن  دمآ  بقل  ار  وا  یقت  دنبلد  دنزرف 

دوشیم نادزی  لوبقم  شاهلاسدص  تعاط  یک  لد  هب  شیالوت  رهم و  ناهج  رد  درادن  سک  ره 
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دوشیم نآرق  هار  رد  ایقشا  رهز  مومسم  انف  راد  نیا  رد  رخآ  ادخ  قلخ  نیرتهب  نآ 

( داژن ورسخ  دّمحم  )
***

مالسلا هیلع  يرگسع  نسح  ماما 

دمآ راداد  رهظم  یقنروپ  يرکسع  دمآ  رای  نورب  هدرپ  زا  هک  هدژم  نایعیش 
دمآ رازاب  هب  هدنبات  رُد  نآ  فدص  رهاظ ز  یکاپ  رهوگ  مرک  ناک  زا  تشگ 

دمآ راهنالاتنج  شمدق  زا  هرماس  قح  هدنبات  هم  نآ  لیلس  دلوت ز  دش 
دمآ رادناهج  قالخ  داب ز  تینهت  شرع  لد  زا  یقنروپ  نسح  دولوم  رهب 

دمآ راتخم  دمحا  یلع و  مشچ  رون  ناهج  هب  یلجت  درک  يدحا  تافص  اب 
دمآ رارسالافشاک  نامز  يدهم  باب  نسح  يور  نسح  يوخ  نسح  شوکین  مان 

دمآ رالاس  رورس و  نم  رخف ز  يرکسع  دیدرگ  دلوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نید  یماح 
دمآ رافغ  تمحر  رشع  يداه  ورسخ  الو  لها  لد  ناج و  ارسود  کُلم  رخف 

دمآ راخیب  لگ  نآ  نید  نشلگ  زا  هکنوچ  مرخ  تیالو  غاب  يو  مدقم  زا  تشگ 
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دمآ راداد  تریس  اب  هک  تخاس  یتروص  قلخ  رب  دناسرب  ار  دوخ  تمحر  قح  تساوخ 

دمآ رات  بش  دوب  يدُه  عمش  وا  يور  دیبات  ملاع  هب  دوب  ادخ  رون  وا  رون 
دمآ رازلگ  لگ  نآ  ادخ  تاذ  رهظم  رهاظ  یمیحر  يوُخ  وا  زا  يرافغ  قلُخ 

( ماظن یضاق  )
***

مالسلا هیلع  يرگسع  لامج 

يرکسع  لاله  شیپ  لجخ  دش  نودرگ  هام  يرکسع  لامج  زا  دمآ  نشور  یتیگ  زاب 
يرکسع  لالج  رد  یلالج  ره  دمآ  روحم  هار  درگ  زا  دیدپ  دش  نوچ  وا  لالجا  بکوم 

يرکسع  لامج  دنیبیم  وچ  شنیب  قح  مشچ  ادخ  شیپ  اعد  تسد  دربیم  نید  يداه 
يرکسع  لامک  زا  تام  درخ  ریپ  قطنم  تسه  هک  كدوک  نیا  نسح  ماقم و  رد  میوگ  وچ  نم 

يرکسع  لاعن  درگهژماب  کی  ره  دبور  کلف  هن  قلخ  دنیوج  ادخ  رب  بّرقت  ات 
يرکسع  لاصخ  رد  ینیبب  ردیح  تلصخ  وا  يابیز  هرهچ  زا  نایع  ارهز  تمصع 

يرکسع  لاخ  طخ و  زا  لجخ  هدیدرگ  هام  وا  شخبناج  بل  لعل  زا  دُرب  رثوک  کشر 
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يرکسع  لافهدنخرف  بکوم  دنیبب  نوچ  رازهروش  نیمز  ره  ددرگ  دیواج  نشلگ 

يرکسع  لالز  زا  دیدرگ  باریس  یملاع  باتک  ریسفت  درک  ات  وا  راشرس  شناد 
يرکسع  لازیال  یح  نارفغ  دروم  دیوش  شفطل  زا  تسا  دیما  تباث  راگتسر و 

( تباث )
***

نآرق رّسفم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تبقنم  رد 

دوجس رد  تارذ  وت  مکح  هاگشیپ  رد  دوجو  رگنشور  وت  رهم  باتفآ  يا 
دوس هچ  یگدنز  زا  وت  رهم  تسین  هک  ار  نآ  بسنیمطاف  يا  بقل  يرکسع  ریم  يا 

دوهش رد  بیغ و  رد  همه  رب  بیصن ، تضیف  تانیاک  تارذ  همه  رب  طیحم  تملع 
دوزف نایمالسا  رخافم  رتفد  رب  تسا  كدنا  رگ  تتایح ، كانبات  خیرات 

دودز ناینارصن  لد  زا  رفک  راگنز  وت  رینم  يأر  وترپ  یمد و  یسیع 
دوشگرب هدید  لک  حلصم  وت  هناخ  رد  فرش  زا  هک  تبیصن  هتشگ  راختفا  نیا 

دورف رس  دنرآ  وت  ياپ  شیپ  هب  ناریش  عابّسلاۀکرب  رد  هک  دارم  هلبق  يا 
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دوه ثیش و  یسوم و  یسیع و  مودق  ياج  دید  شاف  وت  مزب  هب  هک  ياهدید  نابرق 

دوبن رتهتسیاش  وت  ز  يرّسفم ، قحلا  ار  كاپ  نآرق  وت و  یقطان  نآرق 
دوج لامک و  لضف و  هب  وت  نوچ  راگزور ، رد  تسین  هک  ارت  دیاتس  مالک  نیدب  نمشد 

دورس نخس  نیاک  تبل  لعل  يادف  اهناج  تساوران  هدیدمغ  مدرم  دزن  هب  يداش 
دوتس ناتنادزی  هک  كاپ  نادناخ  يا  دوب  نورب  مدرم  هدهع  ز  امش ، حدم 
دود قلاخ و  ناگمه ، رب  داهن  ّتنم  یحو  نادناخ  امش  يالو  تمعن  زا 

دورد نیا  هتسخلد  دیؤم »  » زا ریذپب ، فطل  يرکسعلانسح ز  يا  يداهروپ ، يا 
( دّیؤم اضر  دّیس  )

***

مالسلا امهیلع  يرکسعلا  نسحلا  نبا  ۀجح  دالیم  رد 

راسهوک هب  نیرسن  هلال و  هرابود  دز  رس  راهب  مدقم  زا  دش  هرابود  ناهج  مرخ 
رازَه فعش  دص  اب  هدش  ناوخهمغن  غاب  رد  دش  هتفکش  ارحص  لد  زا  قیاقش  اهدص 

راتت هقان  رگم  تشک  يور  هتسشنب  نتخ  يوهآ  رگم  تشد  يوس  هتشذگب 

مالسلا امهیلع  يرکسعلا  نسحلا  نبا  ۀجح  دالیم  www.Ghaemiyeh.comرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 339 

http://www.ghaemiyeh.com


318 ص :
راسخاش یتشهب ز  غرم  ياون  ار  ام  شوگ  هب  دسریم  رحس  میسن  اب  هارمه 

راهب دوب  رتوکن  هشیمه  زا  لاسما  ببس  ناز  هتشگ  رگد  دیع  نیرق  يدیع 
رابتعا تفای  وا  زا  نشلگ  هک  یلگون  نآ  دش  هتفکش  سگرن  نماد  هب  یلگابیز 

رادهدرپ تسار  وا  فرش  زا  رهم  هک  یهام  درک  عولط  نابعش  هم  همین  هب  یهام 
راختفا ّزع و  نیا  تلالج و  تکوش و  نیا  رگم  هتفای  وا  مدقم  نمیز  نابعش 
رایب یم  زیخ و  لگ  مدقم  نمی  هب  یقاس  ون  راگزور  ون و  راهب  ون و  لاس 

راگدرک دییأت  هب  هتسجخ  نینچ  یلصف  گرزب  نانچ  يزور  كرابم و  نینچ  یلاس 
راوگشوخ بآ  الو  يوبس  زا  دنشون  شتیالو  ماج  هعرج  ناگنشتبل 

رارقیب هتشگ  وت  ندید  يارب  اهلد  باحس  رد  هدرک  ناهن  هرهچ  باتفآ  يا 
راقفلاوذ غیت  دوب  وت  فک  رد  هک  يزور  دوش  اپ  هب  تلادع  ناهج و  دوش  مرخ 

راگدرک نییآ  وت  رصع  هب  دوش  ارجا  قح  باتک  مکح  وت  دهع  هب  دوش  ایحا 
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رایتخا هداد  وت  تردق  تسد  هب  نادزی  لزا  رد  هک  یمیحج  نانج و  مساق  وت 

رارقیب هتشگ  وت  ندید  يارب  اهلد  بعت  رد  هتشگ  وت  تمدخ  يارب  اهناج 
راکشآ هرهچ  ینک  هکنآ  دیما  مراد  باجح  رد  وت  یناهن  هک  رشب  یجنم  يا 

راظتنا جنر  نارظتنم  ناج  نوریب ز  شیوخ  روهظ  اب  ینک  هکنآ  دیما  مراد 
راودیما تهار  هب  هدید  هتسشن  یموق  وزرآ  رد  تیوس  هب  هدید  هداتس  یعمج 

رابب ام  هب  تمحر  هب  وت  تمحرم  ربا  يا  رگن  ام  هب  تیانع  هب  ادخ  رهظم  يا 
رات ماش  هب  دباتب  هام  هک  نامز  نآ  ات  زور  هب  دوب  ناشخرد  رهم  هک  نامز  نآ  ات 
راثن نیرفآدص  وت  كاپ  ناج  هب  قح  زو  دورد  ناوراک  دص  وت  هاگشیپ  هب  ام  زا 

راصتخا هب  ورسخ »  » هماکچ دوب  نیریش  نخس  ره  لوط  دوش  لالم  ثعاب  نوچ 
( داژن ورسخ  دّمحم  )

***

( جع  ) نامز ماما  تداعس  اب  تدالو 

دمآرب لابقا  بکوک  قفا  بیج  زک  دمآ  ربخ  الاب  ملاع  زا  هک  هدژم  هد 
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دمآ رفظ  حتف و  هیآ  امس  لزان ز  دمآ  رحس  نویامه  تسب و  رفس  راب  بش 

دمآ رشع  یناث  يدهم  اقب  دهم  زا  دمآ  رظتنم  هدب  هدژم  نیرظتنم  رب 
تسا  نیمز  يور  شمدق  زا  نیرب  دلخ  نوچ  تسا  نیعم  ءام  نید  یماح  قح  تجح  وک 

سجرن  هب  داد  يرمق  تیالو  جرب  زو  سجرن  هب  داد  يرهُگ  قح  مَرَک  بشما ز 
سجرن  هب  داد  يَرب  گرب و  نسح  بلص  زا  سجرن  هب  داد  يرس  جات  فرش  ردق و  رد 

سجرن  هب  داد  يرسپابیز  هک  زیخرب  سجرن  هب  داد  يرپ  لاب و  قح  هک  شاب  شوخ 
تسا  نیمز  يور  شمدق  زا  نیرب  دلخ  نوچ  تسا  نیشنهناخ  رمق  سمش و  شخر  مرش  زک 

دش ام  هناتسم  هرعن  زا  لد  هدنکآ  دش  ام  هناناج  ربلد  امنهولج  ات 
دش ام  هناوید  لد  يدهم  هناوید  دش  ام  هناشاک  قنور  شخر  رون  ات 

تسا  نیمز  يور  شمدق  زا  نیرب  دلخ  نوچ  تسا  نیبم  نآرق  یماح  رشب  رخف  وک 
دریگب جالیل  ورسخیک و  رس  زا  جات  دریگب  جات  ناهشداپ  زا  هدمآ  وا 
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321 ص :
دریگب جارات  هر  تلادع  لدع و  اب  دریگب  جامآ  دوخ  مصخ  لد  ریت  اب 

دریگب جاتحم  هتسخلد  نم  تسد  دریگب  جارعم  هب  ياج  وا  هقادنق 
تسا  نیمز  يور  شمدق  زا  نیرب  دلخ  نوچ  تسا  نیعم  رای و  ادخ  هب  ار  ناهج  قلخ  وک 

نابوخ  ورسخ  ناهج  ناج  ناهج  هب  دمآ  نابعش  هیامنارگ  هام  هدزناپ  رد 
ناوارف  تشگ  قح  تمعن  وا  مدقم  زو  نابیرگ  هب  رس  شخر  راونا  هام ز  دش 

نایامن  هام  نوچ  هدش  سجرن  نماد  زا  نآرق  هب  هدناوخ  دوخ  تجح  ادخ  هک  یهاش 
تسا  نیمز  يور  شمدق  زا  نیرب  دلخ  نوچ  تسا  نیرب  دلخ  رد  همطاف  لد  دونشخ 

ّتینم  لخب و  دسح و  ربک و  هطرو  زا  ّتیرشب  تاجن  رهب  زا  هدمآ  وا 
ّتیدحا  مکح  رکنم  دنک  دوبان  ّتیعر  هاش و  هبرشم  دنکب  ناسکی 
ّتیدبا  ات  ادخ  نید  دوش  دیواج  ّتییولع  خرس  مچرپ  دنک  هدنیاپ 

تسا  نیمز  يور  شمدق  زا  نیرب  دلخ  نوچ  تسا  نید  تضهن  رفظ و  حتف و  رهظم  وک 
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322 ص :
دریگ همتاخ  متس  ملظ و  شندمآ  اب  دریگ  همیاق  ادخ  هب  شمایق  ملاع ز 

دریگ هعساو  قح  تمحر  وا  تضهن  زو  دریگ  همه  تسد  دیآ و  مَرَک  هار  زا 
دریگ همطاف  لد  داد  ات  هدمآ  وا  دریگ  همهمه  شندمآ  ناهج ز  فانکا 

تسا  نیمز  يور  شمدق  زا  نیرب  دلخ  نوچ  تسا  نیتم  لبح  رسپ  ارهز  هداز  وک 
تیاکح  ماش  دنک  وت  يوم  هکنآ ز  يا  تیالو  هاش  رسپ  ارهز  فسوی  يا 

تیادگ  دنناهش  یناهش و  هاش  وت  تیانع  فطل و  هر  نک ز  يرظن  ام  رب 
تیادف  هب  یناهج  یناهج و  ناج  وت  تیالو  مد ز  اسم  حبص و  دنز  هدیلوژ » »

تسا  نیمز  يور  شمدق  زا  نیرب  دلخ  نوچ  تسا  نیرق  هودنا  مغ و  اب  لد  هک  يآزاب 
***

( يروباشین هدیلوژ  )

تمحر باب 

لامج  نسح و  نآ  زا  تام  درخ  نابعش و  هام  لاصخ  هدنخرف  رتخاكاپ  ورسخ  مدق  دز 
هنازرف  ره  فراع و  ره  لقاع و  ره  ناج  لاعتم  ّیح  مئاق  مالسلا و  هیلع  نسحلا  نب  ۀجح 

هناخ  زا  مدشک  ارحص  بناج  شوترپ 
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نسح  هجو  نآ  زا  سودرف  هب  روح  وا  وحم  ندع  تانج  نزاخ  وا  هرهچ  هلاو 

نمچ  هن  ناتسب  هن  غاب  رد  هن  هک  ناسنآ  هزبس  نهد  ّرد  بل و  لعل  نآ  هتشگمگ  رضخ 
هناوید  ام  تلاح  دنک و  امغی  لقع 

یجد  ردب  وا  هدنبیز  خر  زا  یلعشم  یحض  سمشلاو و  ینعم  وا  خر  ضایب  دش 
« ادخ نازورف   » بیعیب مظعم  تیآ  يده  رون  رشب  هب  ربمیپ  سفن  یلع  نوچ 

هناختب  نک  وحم  لک  يداه  نکشتب 
ریما تسوا  ناگمه  رب  وا  هدنب  نایشرع  ریرس  وچ  شمودق  ریز  سدق  حور  رپهش 

ریجنز اهاپ  هتسب و  وا  هرط  زا  ندرگ  ریسا  نالازغ  قشع  زا  شرد  رب  اوسام 
هناخمغ  ام  لد  يارس  درک  شتبیغ 

مولعم  ششیپ  هب  ملع  همه  جاوم و  رحب  موتخم  شرهم  هب  داشرا  رتفد  قح  هدرک 
مورحم  شفطل  رد  زا  دنکن  ار  نالیاس  نامولظم  هانپ  تسا و  ناگدزمغ  أجلم 

هنامیپ  زا  ياهعرج  قحتسم  یگمه 
دوبن دوب و  ره  هب  ضیف  هطساو  هدش  وا  دوجو  ناعنک  فسوی  دوب و  تمحر  باب 

تمحر www.Ghaemiyeh.comباب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 367زکرم  هحفص 345 

http://www.ghaemiyeh.com


324 ص :
دوس هرهب و  ناهج  ود  رد  دوبن  شیالویب  دوج  نزخم  نآ  هب  دنلیفط  تارذ  همه 

هناهاش  وا  هرفس  روخهزیر  همه  يا 
دنک هراسخر  هب  بامیس  وچ  کشا  ؤلؤل  دنک  هلان  اسم  حبص و  ره  هک  تسه  يربخ 
دنک هلال  لگ و  وچ  ار  نازخ  نامیا  غاب  دنک  هراچ  رگم  تسا  زادگ  زوس و  رد  همه 

هناورپ  وا  زا  دزوس  رپ  هک  عمش  دوب  وا 
دش شرادیرخ  جارات و  هب  داد  دوخ  ِتسه  دش  شراتفرگ  هک  ناج  نآ  ره  نابرق  هب  يا 

دش شرادلد  هک  تشگ  انف  بذج  رد  هقرغ  دش  شرامیب  هک  قوش  زا  دریگیم  بل  هب  ناج 
هناسفا  نآ  ره  درک  اهر  هکنآ  اذبح 

میرک  نآرق  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمتخ  ترضح  قح  هب  میظع  ياهالب  هگآ ز  ییوت  اهلاراب 
میمع  تسا  ام  رب  وت  فطل  دوخ  ۀجح  ناسرب  میتی  نالانهتسخ  هتخوس و  لد  هب 

هناگیب  رطخ  زا  ام  روشک و  نک  ظفح 
سسع  ناساره ز  میمرج و  هب  موکحم  همه  سوه  راتفرگ  میهایس و  يورام  هچرگ 

سفق  دنب و  نیا  زا  دایرف  هدمآ  گنت  هنیس  سفن  تسه  ات  وت  هاگرد  هب  تسد  دش  کیل 
هناشاک  امنب  شلامج  رون  زا  نشور 
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لال  نکلا و  شانث  حدم و  زا  هقطان  دوشیم  لاب  دزوس  شخُر  یلجت  ترکف ز  غرم 
لاصو  ناماد  هب  شانمت  تسد  ناسرب  لالز  شخبناج  همشچ  نآ  زا  ییونیم »  » هنشت

هلال  ردنا  دش  هدرسفا  نم  رمع  رئاط 
( ییونیم )

***

ینید ياهتبسانم  لصف 2 :

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکایبن  تثعب  تبسانم  هب 
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تفرگ  ایض  یتیگ  نماد  هام  رون  زو  تفرگارف  ار  اج  همه  یگریت  تشگ و  بش 

تفرگ  یفطصم  ارح  راغ  نورد  رد  اج  قح  لاصو  قوش  هب  عیبر  هدفه  رد 
تفرگ  افص  شمودق  نمی  ارح ز  راغ  ياپ  داهن  ات  ارح  راغ  هب  افص  دهم 

تفرگ  امس  ضرا و  شاهولج  دیهج و  يرون  شرع  ياروام  زا  هک  تشذگ  بش  یساپ ز 
تفرگ  الج  وا  زا  لد  هک  ناوخب  ار  هیآ  نیا  تفگب  دمآ و  ارح  راغ  هب  نیمالاحور 

تفرگ  اطخ  ره  هر  تسازس  شندناوخ  زک  لوسرلا  اهیا  ای  کبر » مساب  أرقا  »
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تفرگ  ادخ  قشع  شتآ  نورد  رد  اج  رهَد  نایدورمن  نَتشُک  يارب  دیاب 

تفرگ  اصع  یسوم  وچ  شیوخ  تسد  هب  دیاب  یگدرب  ریجنز  وت  ياپ  یلسگب ز  ات 
تفرگ  افج  ملظ و  تیانج و  زا  هر  دیاب  مغ  ُّمَه و  بادرگ  قلخ ز  تاجن  رهب 
تفرگ  ادتقا  مَلَع  دوخ  تسد  هب  دیاب  قح  رما  هک ز  تمه  نماد  دنبب  مکحم 

تفرگ  ایربک  ار  وت  تسد  هک  نک  دابآ  تلدعم  خاک  نک و  بارخ  ناتب  خاک 
تفرگ  اهب  شیاهب  ردق و  امس ز  ضرا و  قح  هداهن  تقرف  هب  هک  یتلاسر  جات 

تفرگ  اود  قح  زا  دوخ  درد  يارب  دیاب  زغن  مالک  نیا  ناهج  قلخ  هب  وگ  زیخرب 
تفرگ  اون  شدوجو  قلخ ز  هک  یقلاخ  نآ  تسا  یکی  ادخ  وگرب  لد و  زا  رآرب  یگناب 

تفرگ  ادخ  باتک  شیوخ  تسد  هب  دمحا  قلخ  تاجن  يارب  هک  يز  داش  هدیلوژ » »
( يروباشین هدیلوژ  )

***

ارح راغ 

دّمحم ادخ ، ادخ  بل ، هب  دراد  دّمحم  ادج ، دش  هکم  رهش  زا 
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دّمحم اهزار ، هنیس ، هب  دراد  دّمحم  افص ، رون و  اپ ، هب  ات  رس 

؟ دّمحم اجک ، بر  ای  دور  اهنت 
روجنر هتشگ  هانگ ، زا  هک  يرهش  روهشم  هنیک  قافن و  رد  هک  يرهش 

رود دش  هکم ، رهش  ز  نورب ، دمآ  روز  رز و  یب  هکنآ  سک  یب  مولظم و 
دّمحم اهتنایب ، تمحر  نآ 

یتسم  رورغ و  لهج و  رد  هتسویپ  یتسرپتب  رفک و  نیرق  مدرم 
یتسه  يادخ  زا  رود  اههدرک ، نیز  یتسپ  مرج و  دنباپ  سوه ، قرغ 

دّمحم اود ، اهنت  ناشدرد  رب 
هتسکش  هدرسفا و  ياهرهچ ، اب  هتسخ  تام و  هتفرگ ، مغ  رهش  نآ 

هتسشن  يربهر  راظتنا  رد  هتسسگ  همه  زا  شدیما  دیق 
دّمحم انشآ  شیاهجنر  اب 

هرانک  رشب  زا  هدیشک  نماد  هراظن  رد  هکم  دنلب  هوک 
هراخ  گنس  ُرپ ز  روبُعلا و  ُبعص  هراتس  شاهّلق  رب  هدش  ناشفا 

؟ دّمحم ارچ ، لزنم  دنک  اجنآ 
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رگید رون  هن  اجنآ ، وا ، رون  زج  رگید  روبع  کی  هن  شمدقم ، زج 

رگید روهظ  ار ، قح  دَُوب  اجنآ  رگید  روط  ناراف و  دَُوب  ییوگ 
دّمحم اوزنا ، رد  شاهّلق  رب 

رُّیََحت زا  هدوشگ  ناهد  ارح »  » ُرتاَوت رد  شرع  هب  نیمز  زا  رون 
رُخافَت اب  هّکم ، دنلب  هوک  ُرپ  افص  زا  ّیگریت و  یلاخ ز 

دّمحم ایب  اِجْتلا : هب  دیوگ 
تسا  ْتوُمَیال  حیبست  شتولخ  رد  تسا  توکس  نیا  بلق  رد  اهزار  سب 

تسا  تونق  رد  هاگ  هدجس ، هب  یهاگ  تسا  توق  اذغ و  اج  نآ  ناج ، رهب  زا 
دّمحم اپ  هب  هگ  هتسشن ، یهاگ 

هوتسن  درمدار  نآ  رحس ، ات  بش  هودناُرپ  شلد  نارگید ، جنر  زا 
هوبنا  رون  هگان ز  قفا ، دش  ُرپ  هوک  لد  رد  شیاههلان ، هدیچیپ 

دّمحم ای  هک  دمآ  باطخ  هگنآ 
ناسنا  دیرفایب  ْقَلَع »  » زا هک  ناحبُس  ِّبَر  مان  هب  ناوخب  ناوخب ،
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نامرف  هوکشرپ  نآ  تبیه  زا  نآرق  یحو و  نابز  ییوت  ناوخب ،

دّمحم اپ ، هب  ات  رس  دوخ ، دیزرل 
زیخافص هدنزاس  ثعبم  نآو  زیگناتریح  روش و  رپ  هنحص  نآ  ز 

زیمآتبیه نامرف  نآز  هدوسرف  زیربل  طاشن ، روش و  زا  یبلق  اب 
دّمحم ارح »  » زا هناخ  هب  دمآ 

( ناسح )
***

دمآ میمع  فطل 

دیدپ دمآ  میرک  نآرق  فرح  نیتسخن  ای  دیدپ  دمآ  میحر  نامحر و  تایآ  ارح  زا 
دیدپ دمآ  میظع  قلخ  ارح  هوک  زا  هک  ای  ناج  شوگ  رب  دسریم  کبر  مسب  أرقا  توص 

دیدپ دمآ  میجر  ناطیش  باحصا  یناف  شوگ  هب  نکفانینط  اجره  زا  تسا  دیحوت  گناب 
دیدپ دمآ  میقتسم  طارص  ناهارمگ  هب  ای  دسریم  نآرق  تسد  رب  بقل  یما  دیس 

دیدپ دمآ  مین  ود  شزاجعا  ددرگ ز  هکنآ  دش  ثوعبم  لسر  رخف  لک  لقع  میوگ  شاف 
دیدپ دمآ  میدق  زا  ارآ  ملاع  بشما  ینعی  نم  راتفگ  دهاش  دشاب  كالول  هصق 
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331 ص :
دیدپ دمآ  میلک  رب  انیس  روط  ردنا  هچنآ  رگهولج  قح  زا  دش  بشما  یفطصم  رب  ارح  رد 

دیدپ دمآ  میب  شزرل ز  نت  هب  ار  ناتسرپ  تب  دنلب  دش  ات  ارح  زا  ربکا  ُهّللا  همغن 
دیدپ دمآ  میتی  ّرُد  نیزا  اهیتفگش  سب  ناهج  رد  اما  دناوخ  شمیتی  ار  وا  شیرق  رگ 

دیدپ دمآ  میمع  فطل  شوخ و  قلخ  بحاص  نیبم  تایآ  ياراد  رشب  عون  یجنم 
دیدپ دمآ  میلس  بلق  اب  قلخ  ياوشیپ  تسا  نشور  ملاع  هب  یلثم » يذوا  ام   » هتفگ

دیدپ دمآ  میسن  مّرخ  ناتسوب  نیا  رب  لاح  لهج  نافوط  زا  هدرمژپ  ناهج  غاب  رگا  دوب 
دیدپ دمآ  میحر  مظع  ییحم  میوگ  شاف  وا  شیک  زا  دش  هدنز  ملاع  هکنآ  ثوعبم  تشگ 
دیدپ دمآ  میعن  ران و  بحاص  هتوک ، هصق  تسا  خزود  تشهب و  زا  یناشن  وا  ضغب  بح و 

دیدپ دمآ  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  فرح  یفطصم  مان  هب  نآرق  زا  تباث »  » لّأفت دز 
( تباث )

***

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تثعب  رد 

تسکش  ازع  تال و  تماق  تسکش ، نآ  اب  تسکش  ارح  راغ  تولخ  توکس  بش  نآ 
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تسکش  ادن  ناز  رشب  لعل  توکس  رهم  ناوخب  ادن  نالوسر  متخ  شوگ  هب  دمآ 

تسکش  اصع  ماقم  نکر و  نیمزرس  رد  لهج  مسلط  ابفلا  هدناوخن  ندناوخ  اب 
تسکش  ارقلاما  هب  رقف  ملظ و  ّدس  ات  تفگ  ساپس  ار  ادخ  دلخ  غاب  هب  مدآ 

تسکش  ارولاریخ  تمرح  ساپ  هب  نافوط  دروخ  دیسر و  تمحر  لحاس  هب  یبن  حون 
تسکش  ار  دنخبل  لگ  ایبنالامتخ  ات  قح  لیلخ  شتآ  رد  تسشن  لگ  تخت  رب 

تسکش  ازج  ات  ارو  نید  تسین  هک  اریز  درپس  وا  هب  تّوبن  رهُم  حیسم  یسیع 
تسکش  ابص  داب  هدنخ  ماج  هک  ناسنآ  تانئاک  ریم  ارح  راغ  نورب ز  دمآ 

تسکش  اتخ  لازغ  کشم  شیوخ  يوب  زا  دهدیم  هک  هجیدخ  دید  تفر و  هناخ  رد 
تسکش  ادن  شباوخ  هب  داد  هک  ادن  دمآ  تفخ  تفرگ و  یمیلگ  هنهک  شیوخ  رود  رب 

تسکش  اونیب  ره  درد ز  ّدس  هک  دیاب  تفگ  شوگ و  هب  دمآ  ش  رثّدملا » اهّیا   » ای
تسکش  اقب  رب  دسرن  نارتخد  گرم  زک  نکروگ  هب  ناروگ  هب  هدنز  گرم  نوناق 
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تسکش  اغد  مصخ  هکرعم  هب  دهدیم  نوچ  لالب  نک  ریبکت  نتفگ  رهب  هدامآ 

تسکش  ام  نید  ناهج  هب  دروخیمن  زگره  نک  راکشآ  دوخ  توعد  قلخ  هب  کنیا 
تسکش  یضترم  یلع  دروخیمن  تب  زک  تسوت  رایتسد  یلع  هک  نکش  تب  زیخرب و 

تسکش  ادی » ّتبت   » هیآ دروخیم ز  وک  ترطاخ  هجنر  دنکن  بهلیبا  نعط 
تسکش  ارح  راغ  تولخ  توکس  نآ  قح  تاذ  یحو  رثا  زا  تفگ  هدیلوژ » »

( يروباشین هدیلوژ  )
***

مخ ریدغ  هعقاو  رد 

دش باب  حتف  هرابود  فعش  يداش و  يور  هب  دش  بارخ  مغ  خاک  هک  ناقشاع  هدژم  دیهد 
دش بارتوب  فصو  هب  نخس  نتفگ  تقو  هک  دش  باطخ  یفطصم  هب  مخ  ریدغ  يداو  هب 

دش بارش  اهماج  اهماک و  هب  ربخ  نیا  زا  دش  باختنا  تقو  هک  نک  باتش  وا  بصن  هب 
هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  تلاسر  رگد  يرولبت  تفای  يدمرس  یح  رما  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  اب  هک 

ار هدیلخ  اپ  هب  راخ  نارفاسم  یگتسخ  ار  هدیرپ  خر  گنر ز  نحتمم  لوسر  دید 
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ار هدیسر  جح  لیخ ز  مه  درگ  هب  ارف  دناوخ  ار  هدینش  قح  مکح ز  دروآ  رد  لمع  هب  ات 

ار هدیقع  هراصع  تلاسر و  لصحام  ار  هدید  بآ  رهوگ  بل  لعل  رانک  دیچ 
هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  تلاسر  رگد  يرولبت  تفای  يدمرس  یح  رما  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  اب  هک 

اهزارفرس ریما  نآ  زارف  دور  ات  هک  اهزاهج  نارتشا  مه ز  يور  هب  دش  هداهن 
اهزایتما هکس  دز  تفرگ و  یلع  تسد  اهزار  قلخ  يارب  دش  شاف  زارف و  هب  دش 

اهزاون لد  ماج  ایقاس ز  زیرب  هداب  اهزاس  روس و  رونت  رگد  یقنور  تفرگ 
هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  تلاسر  رگد  يرولبت  تفای  يدمرس  یح  رما  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  اب  هک 

نم  ياج  هب  نم  یصو  دوب  یلع  نم  دعب  هک  نم  يادخ  نم  هب  هتفگ  مرکلاوذ : یبن  تفگ 
نم  يافج  وا  يافج  وا  يالو  نم  يالو  نم  يادن  وا  يادن  ناهج  نیا  قلخ  هب  دوب 
نم  ياول  یلع  تسد  دروآ  زارتحا  هب  نم  ياضر  وا  ياضر  وا  ياضر  نم  ياضر 

هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  تلاسر  رگد  يرولبت  تفای  يدمرس  یح  رما  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  اب  هک 
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وا ریدغ  هفسلف  دبا  ات  تسیندنام  هک  وا  ریما  دوب  یلع  منم  یسک  ره  ریما 
وا ریظن  درواین  ناهج  رد  رهد  ردام  وا  ریمض  رد  هتفهن  دوب  اوسام  مولع 

وا ریقح  دوب  اخس  تمرکم ، دوج و  طرف  وا ز  ریسم  زا  يوریپ  دوب  ادخ  تعاطا 
هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  تلاسر  رگد  يرولبت  تفای  يدمرس  یح  رما  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  اب  هک 

دوب مرک  تواخس و  شششخب  دوج و  لجخ ز  دوب  مرح  شتمرح  مرتحم ز  هکنآ  تسا  یلع 
دوب مدع  ار  تایح  دوب  مدق  ار  ثودح  دوب  متس  براحم  شک و  متس  عفادم 

دوب معن  ره  مَتا  امش  رب  نید و  لامک  دوب  مقر  ار  مالک  دوب  ملق  ار  طوطخ 
هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  تلاسر  رگد  يرولبت  تفای  يدمرس  یح  رما  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  اب  هک 

دوب یلع  افص  دهد  ار  هورم  یعس  هک  یسک  دوب  یلع  الج  هداد  ار  شرف  شرع و  هک  یسک 
دوب یلع  اونیب  هب  اون  دهدیم  هک  یسک  دوب  یلع  اضق  دوب  وا  رما  تخت  هک  یسک 
دوب یلع  اپ  هب  دوب  نید  ياول  وا  زا  هکنآ  دوب  یلع  الط  دنک  ار  دوجو  سم  هکنآ 
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هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  تلاسر  رگد  يرولبت  تفای  يدمرس  یح  رما  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  اب  هک 

( يروباشین هدیلوژ  )
***

یتأ له   » زار

نک  اروهط  مخ  زا  هداب  ناراسگیم  ماج  هب  نک  او  ار  هناخیم  رد  یقاس  يا  تسا  دیع  بش 
نک  ایرد  هب  لصاو  ارم  بشما  ماهرطق  هچرگا  نک  الوم  يور  قشع  هب  یمشچ  هشوگ  مه  نم  هب 

نک  اضما  هعیش  روبع  گرب  یضترم  بح  هب  نک  ادیش  هناوید  لد  یقاس  یم  هنامیپ  کی  هب 
دش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دهعیلو  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دش  دمرس  یح  رما  هب  لماک  يدمحا  نید  هک 

دمآ ادخ  زا  يریطخ  مکح  ار  وت  دمحا  ای  هک  دمآ  ادن  دمحا  رب  هجحیذ  هدجه  زور  هب 
دمآ الو  لها  بل  رب  لگ  نتفکشب  هگ  دمآ  یتا  له  يوگم  زار  نتفگ  نامز 

دمآ اوسام  مامت  قلخ  وا  تعن  زا  دجو  هب  دمآ  یضترم  یلع  تعن  رد  هیآ  نیا  ار  وت 
دش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دهعیلو  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دش  دمرس  یح  رما  هب  لماک  يدمحا  نید  هک 

دنتشگ رقتسم  اج  کی  هب  ییآمهدرگ  يارب  دنتشگرب  زاب  هتفر  جاجُح  یبن  نامرف  هب 
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دنتشگ رتهنشت  اجنآ  رد  دندوب و  هنشت  یهورگ  دنتشگ  ربخ  نتم  رگشواک  ربخ  نیا  زا  همه 
دنتشگ رظنبحاص  ناشهشیدنا  بتکم  رد  همه  دنتشگ  رگداد  ّیح  مکح  راظتنا  مشچ  همه 

دش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دهعیلو  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دش  دمرس  یح  رما  هب  لماک  يدمحا  نید  هک 
ادیپ يرگید  نایب  دش  ار  یبن  نآ  زارف  ادیپ  يربنم  دش  نارتشا  زاهج  زا  ار  یبن 

ادیپ يرونا  هام  تشگ  یتسه  سمش  رانک  ادیپ  يرهوگ  نازورف  دش  نآ  زا  تسکشب و  فدص 
ادیپ يرهظم  ار  ادخ  دش  دمحا  تسد  يور  هب  ادیپ  يرس  وس  ره  زا  ندرک  اشامت  رهب  زا  دش 

دش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دهعیلو  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دش  دمرس  یح  رما  هب  لماک  يدمحا  نید  هک 
الوم دوب  اروا  یلع  الوم  منم  ار  سکنآ  ره  اتکی  قلاخ  رما  هب  مدرم ! يا  دومرف  یبن 

اضما یلع  رهُم و  منم  ار  تیاده  طخ  رس  هک  اهیفام  لک  قلخ  هب  ربهر  دوب  وا  نم  زا  سپ 
ادیپ اوسام  لک  هب  ددرگیمن  شدننامه  الصا  يربهر  يارب  دوبن  رتهتسیاش  وا  زا 

دش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دهعیلو  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دش  دمرس  یح  رما  هب  لماک  يدمحا  نید  هک 
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مدآ  هبوت  لوبق  دش  ار  ادخ  وا  رهم  هب  ملاع  یتسه  دش  اپ  هب  وا  لیفط  زا  نم  زا  سپ 

مّرخ  ادخ  رما  دش ز  میهاربا  هب  شتآ  وا  زا  مَی  زا  دش  حون  تاجن  زمر  وا  مان  ملاع  هب 
مد  بحاص  تشگ  احیسم  شمرگ  مد  زا  هکنانچ  مخ  ییاج  نوعرف  رس  یسوم  رب  رد  دش  وا  زا 

دش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دهعیلو  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دش  دمرس  یح  رما  هب  لماک  يدمحا  نید  هک 
رهوگیب رحب  ناسب  دشاب  یلعیب  تلادع  رپیب  هخاش  نوچ  دوب  وا  يالویب  تلاسر 

رهوج یلع  دوج و  منم  رتفد  یلع  طخ و  منم  رکیپ  ادج  رگ  دشاب  میحور  کی  ود  ره  وا  نم و 
رواد یلع  داد و  منم  يرجم  یلع  مکح و  منم  رگنل  یلع  شرع  منم  روحم  یلع  شرف و  منم 

دش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دهعیلو  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دش  دمرس  یح  رما  هب  لماک  يدمحا  نید  هک 
لحاس  یلع  رحب و  منم  لماک  یلع  لک و  منم  لضاف  یلع  لضف و  منم  لصاح  یلع  رذب و  منم 
لداع  یلع  لدع و  منم  رشان  یلع  رشن و  منم  لصاو  یلع  لصو و  منم  قشاع  یلع  قشع و  منم 

لطاب  یلعیب  تدابع  لطاع  یلعیب  تعاطا  لماع  یلع  ملع و  منم  شناد  یلع  نید و  منم 
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دش هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دهعیلو  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دش  دمرس  یح  رما  هب  لماک  يدمحا  نید  هک 

( يروباشین هدیلوژ  )
***

تمحر هگرد 

دیسر تلود  تبون  دش  رای  لزا  ضیف  دیسر  تیالو  دیع  دیمد  تداعس  حبص 
دیسر تمحر  هدژم  راظتنا ، یسب  دعب  رارقیب  یلد  دوب  رای ، يوسیگ  مخ  رد 

دیسر تعلط  هعمل  دومناو  رت  لبنس  دودز  ار  مغ  تملظ  دوشگ  تمحر  هگرد 
دیسر تعلخ  هحشر  درسف  رذآ  شتآ  ایض  ملاع  هب  داد  هش  رون  هعشعش 

دیسر تنج  مخ  زک  اله  نیز  روخب  تفگ  ازفناج  یم  داد  ادگ  رب  شمرک  زا 
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دیسر تحار  تبون  تشذگ  تدش  هرود  نک  رایغا  هب  تشپ  نک  رازلگ  هب  يور 

دیسر تقیقح  مکح  لالح  یتسدش  هداب  اسراپ  ره  رد  رب  الصلا  نزب  زیخ و 
دیسر تزع  يوس  زک  کل » تلمکا   » هیآ ادخ  لوسر  دناوخ  امنا  هش  رَهب 

دیسر تماما  مکح  قح  ار ز  مخ  لزنم  دش  هکم  رفس  زا  یبن ، عوجر  تقو 
دیسر تفارش  زع و  نآ  رب  هش  مدق  يربنم و ز  اپ  هب  درک  رتش  زاهج  هش ز 

دیسر تعلط  ندید  نامدرم  همه  هب  ات  رس  يالاب  هب  درب  تفرگرب  یلع  تسد 
دیسر تیاصو  تقو  وگب  یلوسر  وت  نوچ  قح  غّلب ز  هدمآ  نامدرم  ایا  تفگ :

دیسر تیانع  رما  نید  لامکا  یپ  زا  اوشیپ  یگمه  رب  یلو ، یلع  هتشگ 
دیسر تدابع  رهب  رقتسم  وا  تعاط  رشب  ّنج و  همه  رب  رگهولج  یلع  رون 
دیسر تنم  همه  رب  ننملاوذ  مرک  زا  یفک  لق  هش  ّبح  افو  لها  هب  هدژم 

دیسر تیانع  فطل و  قح  ریش  مرک  زک  ناورهر  هش  هر  رد  ناکلاس  نآ  رب  هصاخ 
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دیسر تّزع  رس  رب  دیشک  ّتلخ  هداب  دیزگرب  شخُر  رهِم  دیدب  شلامج  هک  ره 

***
( یلیبدرا یلاح  )

زور نیرتهب 

یلع  زورما  دننام  ناهج ، رد  يزور  تسین  یلع  زورفالد  رون  رگن ، مخ » ریدغ   » رد
یلع  زوریپ  دیع  ینعی ، هّجحیذ  هدجه  مَِعن  مامتا  تسا و  نید  نتشگ  لماک  زور 

یلع  زور  نیرتشوخ  دشاب  زورما  تهجنیز  دش  مالسا  زا  یضار  قح ، یلع ، نُمی  زا  هکنوچ 
یلع  زورفالد  نسُح  زا ، دش  يرادربهدرپ  دیما  زور  تمحر و  زور  تسا و  دیحوت  زور 

یلع  زومآشناد  دّمحم ،»  » زا ریغ  ایبنا  شاهزاورد  یضترم »  » تسا و دمحا »  » شناد رهش 
یلع  زوسهَنُگ  رهم  وترپ  نیا  زا  هبهب  شتّما  ناما  نصح  ناسح »  » وا يالو  دش 

«( ناسح  » نایچیاچ )
***

هیریدغ

دمآ ریدغ  دیع  بش  مغ  درد و  رامیب  يا  هک  دمآ  ریشب  زا  مشود  شخبناج  هدژم  نیا  الد 
دمآ ریطخ  يرما  اب  لیئربج  ادخ  نامرف  هب  هَّللالوسر  دزن  رد  هجحیذ  هدجه  زور  هب 
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342 ص :
دمآ ریظنیب  گرزب و  دنوادخ  هاگرد  يروتسد ز  زورما  وت  رهب  دمحم  ای  اتفگب 

دمآ ریبَخ  ّیَح  زک  تسا  يروتسد  روتسد  نیا  هک  ار  تیادخ  روتسد  غالبا  نک  زیخرب و  اج  ز 
دمآ ریزو  نییعت  رهب  ترازو  نامرف  هک  ار  یهاش  گنروا  نارتشا  زاهج  زا  نک  اپ  هب 

دمآ ریفس  ترهب  زا  هک  ار  تیالو  مکح  ناوخب  ار  تلاسر  نامرف  لیمکت  ینک  یهاوخ  رگا 
دمآ ریدغ  ّیَح  زا  ترهب  دکوم  روتسد  هک  زورما  نتشیوخ  نیشناج  یصو و  نک  ار  یلع 

دمآ ریمض  نشور  لد  هگآ  نم  دننام  وا  هک  تسالوم  یلع  ار  وا  منم  شیالوم  هک  سک  ره  وگب 
دمآ ریپ  انرب و  ره  هب  تجح  قح  يوس  زا  وا  هک  درادیم  تسود  شیادخ  دراد  شتسود  سکنآ  ره 

دمآ ریز  هب  الاب  زک  تسا  قح  هتفگ  نیا  یلب  نمشد  یلع  اب  دشاب  هک  سکنآ  تسا  نمشد  ار  ادخ 
دمآ ریما  الوم و  زورما  امش  رهب  یلع  اریز  امش  رب  ام  تمعن  نید و  لیمکت  دوش 

دمآ ریسا  مه  میتی و  نیکسم و  راوخمغ  وا  هک  بر  ای  دنزیم  میاد  هدیلوژ »  » یلع فصو  زا  مد 
( يروباشین هدیلوژ  )

***
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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